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 ) ١٤٣٦/ شعبان/ ١٢( )السبت(: يوم - ١: رقم الدرس

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه أمجعني، أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :بعدُ 

هذا هو الدرس األول من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل لناظمه فضيلة 

ور الفضفري / الشيخ   .-حفظه اهللا تعاىل وبارك فيه- أ

ور الفضفري هو عامل من علامء اهلند، له عدة مصنفات وعدة  والشيخ أ

نى عليه عدٌد من العلامء  كتب، منها هذا الكتاب النظم اجليل الذي قّدم له وأ

الشيخ الدكتور سعد  ؛عبد اهللا بن عقيل رمحه اهللا، ومنهم/ منهم شيخنا الشيخ

  .اخلثالن

ب فيه وسوف نرشحه بإذن اهللا رشًحا موجًزا خمتًرص  ، ونحاول أن نقرِّ ا

  .املعلومات قدر اإلمكان

  :بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل بمقدمٍة قال فيها

َْدُأ الَكالَما   ُمَسلًام َدَواَما ايً ُمَصل  )١(  بَِحْمِد َرِيبْ َأ

 َ ِِه َوَصْحبِِه الِكَرامِ   )٢(  مِ اَ َعَىل النَّبِي َسيِد األَ   وآ

ئِِد الِفْقِهيَّ  ِيفِ   )٣(  وهذِه ُأْرُجْوَزٌة َحمِْويَّةْ    ةْ ُمْعَظِم الَفَوا

َْدُأ الَكالَما   ا ُمَسلًام َدَواَماُمَصليً   )١(  بَِحْمِد َرِيبْ َأ
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األمر األول الذي تضمنته املقدمة هو : تضمنت هذه املقدمة ثالثة أمور

َْدُأ الَكالَما: محد اهللا سبحانه وتعاىل، فقال   .بَِحْمِد َرِيبْ َأ

ه وصحبه يف قول الناظمهو الصالة والسالم عىل : واألمر الثاين   :النبي وآ

فهو بدأ بحمد اهللا عز وجل اقتداًء بكتاب اهللا؛ فإن كتاب اهللا مبدوٌء 

خطبه بحمد اهللا بحمده سبحانه وتعاىل، والنبي صىل اهللا عليه وسلم كان يبدأ 

كل أمٍر ذي باٍل ال ُيبدأ فيه باحلمد «: سبحانه وتعاىل، وقد ورد يف ذلك حديث

رت   .وله روايات، وفيه كالٌم من جهة رتبته. »هللا، فهو أ

الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، ومل يقترص بالصالة : األمر الثاين

َ {: بل ثنى بالسالم؛ ألن اهللا عز وجل يقول ِذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَلْيِه َياَأهيُّ ا الَّ

  .مصليا مسلًام : ، فقال]٥٦: األحزاب[} َوَسلُِّموا 

مصليا مسلًام دواًما؛ يعني : إن هذه الصالة والدائمة دائمة، فقال: وقال

أهنا غري منقطعة، وقرَن بالصالة والسالم عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم 

 َ ِِه َوَصْحبِِه الِكَرامِ   )٢(  مِ اَ َعَىل النَّبِي َسيِد األَ   وآ

ئِِد الِفْقِهيَّةْ  ِيفِ   )٣(  ةْ وهذِه ُأْرُجْوَزٌة َحمِْويَّ    ُمْعَظِم الَفَوا

      ِمْثُل ُحُدْوٍد وُفُرْوٍض ُسنَنِ 

  ا ُمَسلًام َدَواَماُمَصليً   )١(  

 َ ِِه َوَصْحبِِه الِكَرامِ   )٢(  مِ اَ َعَىل النَّبِي َسيِد األَ   وآ
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ه وصحاب ته رضوان اهللا عليهم، فجمع هنا بني اآلل الصالة والسالم عىل آ

  .والصحب، وكلٌّ منهم له فضل

فآل النبي صىل اهللا عليه وسلم هلم فضائل، وُيصىل عليهم، وُيسلم عليهم، 

وكذلك صحبه صحب النبي عليه الصالة والسالم رضوان اهللا تعاىل عليهم 

  .أمجعني

ًضا ذكر يف هذه املقدمة وصَف هذه املنظومة، قال   :ثم أ

ل أكثر يف وصِف هذه املنظومة،  وإن شاء اهللا يف الدرس القادم نفصِّ

هي املنظومة املكتوبة عىل بحر الّرجز، وقال : األرجوزة. وهذه أرجوزة: وقوله

ئد الفقهية   .يف معظم الفوا

س اليوم، ونسأل اهللا عز وجل التوفيق والسداد، وصىل هذا ما يتعلق بدر

  .اهللا وسلم عىل نبينا حممدٍ 

ئِِد الِفْقِهيَّةْ  ِيفِ   )٣(  وهذِه ُأْرُجْوَزٌة َحمِْويَّةْ    ُمْعَظِم الَفَوا
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ١٣() األحد(: يوم - ٢: رقم الدرس

وٍط َفاْعـــــــــــــــــــــــــَت ِ  )٤(  ِمْثـــــــــــــُل ُحـــــــــــــُدْوٍد وُفـــــــــــــُرْوٍض ُســـــــــــــنَنِ    َوَواِجَبـــــــــــــــــــــــــاٍت وُرشُ

ِت    َهـــــــــــــــــــــاِت وبَعـــــــــــــــــــــِض َأْحكـــــــــــــــــــــاٍم كُأمَّ   )٥(  َوِذْكــــــــــــــــــــــِر َأْقَســــــــــــــــــــــاٍم وَتْقــــــــــــــــــــــِديَرا

ــــــــــــــــًرصــــــــــــــــا ُمْقتَ  ــــــــــربِ  ِيف   )٦(   يــــــــــــــــرُ َى ُمْعَتَمــــــــــــــــَداَام بِ ــــــــــاِم أَ إلا َمــــــــــْذَهِب احلَ   َداَمحــــــــــَم

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه أمجعني، أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :بعد

فهذا هو الدرس الثاين من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، وهذا 

يات، وقد ذكَر الناظم وفقه اهللا تعاىل يف  -كالعادة- س نأخذ فيه الدر ثالثة أ

يات صفة النظم ايض كان البيت الذي وقفنا عليه هو .. هذه األ يف الدرس ا

  :قول الناظم

  :ثم قال

ـــــــــــــرُ  وٍط َفاْعـــــــــــــــــــــــــَت ِ  )٤(  ْوٍض ُســـــــــــــنَنِ ِمْثـــــــــــــُل ُحـــــــــــــُدْوٍد وُف   َوَواِجَبـــــــــــــــــــــــــاٍت وُرشُ

ِت  َهـــــــــــــــــــــاِت   )٥(  َوِذْكــــــــــــــــــــــِر َأْقَســــــــــــــــــــــاٍم وَتْقــــــــــــــــــــــِديَرا   وبَعـــــــــــــــــــــِض َأْحكـــــــــــــــــــــاٍم كُأمَّ

ــــــــــــــــًرصــــــــــــــــا ُمْقتَ  ــــــــــربِ  ِيف   )٦(   يــــــــــــــــرُ َى ُمْعَتَمــــــــــــــــَداَام بِ ــــــــــاِم أَ إلا َمــــــــــْذَهِب احلَ   َداَمحــــــــــَم

ه حيوي م عظم ذكر الناظم يف هذه املقدمة وصف هذا النظم، فذكر أ

ئد الفقهية، قال   : الفوا

ئِِد الِفْقِهيَّةْ  ِيفِ   )٣(  وهذِه ُأْرُجْوَزٌة َحمِْويَّةْ    ُمْعَظِم الَفَوا

ئِِد الِفْقِهيَّةْ  ِيفِ   )٣(  وهذِه ُأْرُجْوَزٌة َحمِْويَّةْ    ُمْعَظِم الَفَوا
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ئد الفقهية التي احتوى عليها النظم؟   ما هي هذه الفوا

ه حيتوي عىل التعريفاٍت، قال احلدود هي التعريفات؛ . مثل حدود: ذكَر أ

ف ا   .لوضوءيعني إذا ذكر مثًال الوضوء يعرِّ

والفروض يقصد هبا هنا األركان، األركان األساسية . وكذلك الفروض

  .يف كل عبادة أو معاملة من املعامالت والعبادات التي سيذكرها

والسنن هي التي ُيثاب اإلنسان إذا فعلها، . كذلك حيتوي عىل السنن

  .ولكنه ال ُيعاقب إذا تركها، وال تبطل العبادة وال املعاملة برتكها

والواجبات هي التي ُيثاب عىل فعلها، وُيعاقب . لك يذكر الواجباتكذ

  .عىل تركها

وما الَفرق بني الفرض والواجب؟ هو ذكر الفروض واآلن يذكر 

  .الواجبات

الفرق هنا يف كل باٍب بحسبه، لكنه يف اجلملة أن الفروض ال تسقط : نقول

جبات فإهنا قد  تسقط يف حالة السهو أو عن املكلَّف بحاٍل من األحوال، أما الوا

  .ُجترب أو نحو ذلك، عىل ما سيأيت كلُّ يشء يف بابه إن شاء اهللا

والرشط هو اليشء الذي إذا تركه اإلنسان مل  ،كذلك حتتوي عىل الرشوط

تصح العبادة أو مل تصح املعاملة، فالبد من وجوده للصحة، فإن انعدم 

  .الصحة انعدمت الصحة، ولكنه إذا ُوجد ال يلزم من وجوده
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الطهارة رشط لصحة الصالة، فإذا انعدمت الطهارة انعدمت : مثًال نقول

  .صحة الصالة

ورشوط : وذكر أقساٍم، قال: كذلك يذكر يف هذا النظم األقسام، قال

  .يعني اعتِن هبا، واحرص عىل ضبطها: فاعتن. فاعتنِ 

 بعد فإنه يذكر يف كل باب ما يتعلق باألقسام، مثًال سيأيت: وأما األقسام

  .قليل إن شاء اهللا يف الدرس القادم أقسام املياه، فيذكر لك أقسام املياه

ما ُحيتاج به إىل تقدير مثل نصاب الذهب أو . كذلك يذكر التقديرات

  .نصاب الفضة أو غري ذلك

كذلك يذكر بعض أمهات املسائل يف كل باب، وال يركز عىل تفاصيل 

  .ت املسائلاملسائل وفروعها، وإنام يركز عىل أمها

ه يقترص عىل قوٍل واحد، وهذا القول  كذلك ذكر يف صفة هذا النظم أ

الواحد الذي يقترص عليه هو القول املعتمد يف مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا، 

  :قال الناظم

ــــــــــــــــًرصــــــــــــــــا ُمْقتَ  ــــــــــربِ  ِيف   )٦(   يــــــــــــــــرُ َى ُمْعَتَمــــــــــــــــَداَام بِ ــــــــــاِم أَ إلا َمــــــــــْذَهِب احلَ   َداَمحــــــــــَم

ه قد يكون يف املذهب أحياًنا عدة روايات، : ًداما ُيرى معتم: وقوله يعني أ

فام هي الرواية التي سيذكرها؟ حتى مذهب اإلمام أمحد أحياًنا يكون فيه 

  .روايات، فهو يذكر الرواية املعتمدة
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يات التي تكون معنا  ًضا أن هذا النظم خمتٌرص، وسيأيت هذا يف األ وذكر أ

ه وصحبه أمجعني، يف الدرس القادم، وصىل اهللا وسلم ع ىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ١٤) (االثنني(: يوم - ٣: رقم الدرس

لِ   )٧(  ِمـــــــــــــــْن ُدوِن َتْطِويـــــــــــــــٍل َوال إْخـــــــــــــــاللِ  ــــــــوا ــــــــَن األْق   َأْو َعــــــــْرِض َتْفِصــــــــيٍل ِم

ـــــــــــــــــْو َأْن َتُكـــــــــــــــــوَن نَ  ـــــــــــــــــةْ اواَهللا َأْدُع ِئـــــــــــــــِدْي الِفْقـــــــــــــــهِ   )٨(  ِفَع ـــــــــــــــةْ اَكَعـــــــــــــــْنيٍ نَ  لَِرا   بَِع

ــــــــــا ــــــــــَأ  ءُ ا ـــــــا  )٩(  وٌر َوْهــــــــــَو َمــــــــــاَطُهــــــــــ :عٌ َوا ْن َم ـــــــِذي َتَقوَّ ـــــــْى َعـــــــَىل األْصـــــــِل الَّ   يَبَق

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه أمجعني   .احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

نبيل، وهذا يف الفقه احل يف الدرس الثالث من رشح النظم اجليلاهللا، حياكم 

الدرس بإذن اهللا عز وجل سنُكمل فيه بقية املقدمة، حيث ذكر الناظم يف تتمة 

  :صفة هذا النظم فقال املقدمة

لِ   )٧(  ِمـــــــــــــــْن ُدوِن َتْطِويـــــــــــــــٍل َوال إْخـــــــــــــــاللِ  ــــــــوا ــــــــَن األْق   َأْو َعــــــــْرِض َتْفِصــــــــيٍل ِم

ـــــــــــــــــْو َأْن َتُكـــــــــــــــــوَن نَ  ـــــــــــــــــةْ اواَهللا َأْدُع ِئـــــــــــــــِدْي الِفْقـــــــــــــــِه َكَعـــــــــــــــ  )٨(  ِفَع ـــــــــــــــةْ اْنيٍ نَ لَِرا   بَِع

ــــــــــا ــــــــــَأ  ءُ ا ـــــــا  )٩(  وٌر َوْهــــــــــَو َمــــــــــاَطُهــــــــــ :عٌ َوا ْن َم ـــــــِذي َتَقوَّ ـــــــْى َعـــــــَىل األْصـــــــِل الَّ   يَبَق

يات إكامل املقدمة، حيث ذكر الناظم أن هذا النظم  تضمنت هذه األ

  .خمترص، وقد أرشنا إىل ذلك

  : وقوله رمحه اهللا، ووفقه

لِ أَ   )٧(  ِمـــــــــــــــْن ُدوِن َتْطِويـــــــــــــــٍل َوال إْخـــــــــــــــاللِ  ــــــــوا ــــــــَن األْق   ْو َعــــــــْرِض َتْفِصــــــــيٍل ِم

ه نظٌم خمترص، ليس فيه تطويل، وأن هذا االختصار ليس اختصاًرا  يعني أ

  :خمًال، وهلذا قال

لِ   )٧(  ِمـــــــــــــــْن ُدوِن َتْطِويـــــــــــــــٍل َوال إْخـــــــــــــــاللِ  ــــــــوا ــــــــَن األْق   َأْو َعــــــــْرِض َتْفِصــــــــيٍل ِم
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  :هبذا النظم قال ثم دعا دعاًء أن ينفع اهللا عز وجل

ـــــــــــــــــْو َأْن َتُكـــــــــــــــــوَن نَ واَهللا  ـــــــــــــــــةْ اَأْدُع ـــــــــــــــِدْي الِفْقـــــــــــــــِه َكَعـــــــــــــــْنيٍ نَ   )٨(  ِفَع ئِ ـــــــــــــــةْ الَِرا   بَِع

كتاب الطهارة؛ املياه، وذكر يف هذا : ثم بدأ يف كتاب الطهارة، قال الناظم

ع املياه، واملياه أهيا األالتبوي وا واعب أ م ثالثة أ   :خوة الكرا

اء الطهور، وهو الذي سنأخذ تعر: النوع األول يفه يف هذا اليوم؛ حيث ا

  : عّرفه بقوله

ــــــــــا ــــــــــَأ  ءُ ا ـــــــا  )٩(  وٌر َوْهــــــــــَو َمــــــــــاَطُهــــــــــ :عٌ َوا ْن َم ـــــــِذي َتَقوَّ ـــــــْى َعـــــــَىل األْصـــــــِل الَّ   يَبَق

اء الطهور هو الباقي عىل ِخلقته، الباقي عىل األصل؛ يعني الباقي  إذن ا

  .عىل أصل خلقته التي خلقه اهللا عز وجل عليها

اء الطاهر، والثالث: هوالنوع الثاين من امليا اء النجس، وهذا : هو ا هو ا

اء الطهور هو الباقي عىل  إن شاء اهللا سنأخذه يف الدرس القادم، وعرفنا أن ا

أصل خلقته، وهذا يفيدنا يف معرفة القاعدة أو الضابط يف هذا الباب، وهو أن 

ه طهور اء أ   .األصل يف ا

نا ماًء ومل نعرف هل هو طهور أ األصل : و طاهر أو نجس، نقولفإذا رأ

ه طهور، واهللا أعلم   .أ

ه وصحبه أمجعني     .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ١٥() ءُ الثالثا(: يوم - ٤: رقم الدرس

ْهــــــُر ِمــــــَن األَْحــــــَداِث  ُصــــــُل الطُّ ـــــــــــــــَذاَك ِمـــــــــــــــْن َأْخَبـــــــــــــــاِث   )١٠(  ال َحيْ ـــــــــــــــِه َك   إال بِ

ٍة  ــــــــرأ ْهِر الَوَفْضــــــــُل َم ــــــــْت بــــــــالطُّ   يرَ َْفــــــــُع َأْحــــــــَداَث الِرَجــــــــاِل فــــــــاْعِقال  )١١(  َخَل

ا َطــــــــــــــَو  َ ــــــــــــــريَّ ــــــــــــــِذي َتَغ َّرا طــــــــــــِمــــــــــــْن َخْلـــــــــــــِط   )١٢(  َاِهٌر َوْهــــــــــــــَو الَّ ـــــــــــــِه َفـــــــــــــَأ   َاِهٍر بِ

  .الرحيم بسم اهللا الرمحن

ه احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا  وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :دوصحبه أمجعني، أما بع

بع من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل   .أهًال بكم يف الدرس الرا

يات أكمل فيها الناظم وفقه اهللا تعاىل بقية الكالم  نحن اآلن مع ثالثة أ

نا ذكرنا اء الطهور؛ أل اء ثالثة أقسام، وهو يف البيت السابق ذكر  عىل ا أن ا

  :لبيت السابقأن النوع األول من املياه هو الطهور، فقال يف ا

ــــــــــا ــــــــــَأ  ءُ ا ـــــــا  )٩(  وٌر َوْهــــــــــَو َمــــــــــاَطُهــــــــــ :عٌ َوا ْن َم ـــــــِذي َتَقوَّ ـــــــْى َعـــــــَىل األْصـــــــِل الَّ   يَبَق

اء الطهور   .ويف هذا الدرس أكمل وبّني حكم ا

اء الطهور، هنا سيبّني  اء الطهور، إذن عرفنا يف السابق تعريف ا حكم ا

  : فقال

ْهــــــُر ِمــــــَن األَْحــــــَداِث  ُصــــــُل الطُّ ـــــــــــــــَذاَك ِمـــــــــــــــْن َأْخَبـــــــــــــــاِث   )١٠(  ال َحيْ ـــــــــــــــِه َك   إال بِ

ْهِر ال ــــــــْت بــــــــالطُّ ٍة َخَل ــــــــرأ   يرَ َْفــــــــُع َأْحــــــــَداَث الِرَجــــــــاِل فــــــــاْعِقال  )١١(  َوَفْضــــــــُل َم

ا َطــــــــــــــَو  َ ــــــــــــــريَّ ــــــــــــــِذي َتَغ َّرا طــــــــــــِمــــــــــــْن َخْلـــــــــــــِط   )١٢(  َاِهٌر َوْهــــــــــــــَو الَّ ـــــــــــــِه َفـــــــــــــَأ   َاِهٍر بِ
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واع املياه، وقد مّر معنا  -وفقه اهللا-بّني الناظم  اء  النوع األول؛ وهوأ ا

اء الطهور   .عىل ِخلقتههو الباقي : الطهور، وعّرفناه بأن ا

اء الطهور، نقول اء الباقي عىل خلقته: إذن أصل ا اء الطهور هو ا   .ا

إنه ال يرفع احلدث، وال : وأما الكالم عن حكمه، فقد بّني حكمه فقال

اء الطهور   .يزيل النجاسة إال ا

اء الط هور يرفع احلدث، ويزيل النجس، وهذا احلكم خمتٌص فقط إذن ا

اء إذا مل يكن طهوًرا فإنه ال يمكن أن يرتفع به  اء الطهور، وبه تعرف أن ا با

وضوؤك، لو اغتسلت به من اجلنابة  احلدث؛ بمعنى إنه لو توضأت به ال يصح

  .ال يصح الغسل

  وء به؟إذن ما هو الذي يصح الُغسل به، ما هو الذي يصح الوض

اء الطهور   .فقط ا

؟ أن تزيل النجاسة، وقعت نجاسة عىل الثوب تريد أن ما الذي يصح

اء الطهور، وهو األصل  ع املياه؟ البد أن تغسلها با وا تغسلها، بأي نوع من أ

  .يف املياه، املياه الطهور

اء الطهور يرفع احلدث؟ نعم يرفع احلدث، : لكن هناك استثناء نقول ا

ة، إيش معنى هذا استثناء، وهو إيشلكن هناك  اء الذي خلت به املرأ ؟ وهو ا

  الكالم؟
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اء املتبقي بعد  ة إذا أخذت ماًء وتوضأت به وخلت بذلك، فإن ا املرأ

ذلك ال يصح للرجل أن يتوضأ به، وال أن يغتسل به، هذا املذهب عند 

ة فيها خالف طويل بني أهل العلم   .احلنابلة، واملسأ

 إىل اخلالف كثًريا؛ ألن اهلدف هو االختصار نا لن نشريونحن قررنا أ

  .والتسهيل

ار الصحابة، واستدلوا ببعض  ة استدلوا عليها بآ طبًعا هذه املسأ

إن أكثر أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم : األحاديث، واإلمام أمحد يقول

ه ال يستعمله الرجل ة أ اء الذي خلت به املرأ رفع يف  يرون ذلك؛ يعني ا

  .احلدث

ة ال يستعمله الرجل يف رفع احلدث : ا قال اء الذي خلت به املرأ إن ا

  .نعلم أن الرجل يمكن أن يستعمله يف إزالة النجاسة العامة

اء الطهور أصله هو الباقي عىل ِخلقته، وحكمه ال : طيب، إذن عرفنا أن ا

ء احلدث األصغر أو األكرب   .حيصل الطهر من احلدث؛ سوا

؛ سواء حدث أكرب أو أصغر، إال ال َحيُْصُل الطُّْهُر ِمَن األَْحَداِث : قال وهلذا

اء الطهور   .به؛ يعني إال با

؛ يعني كذلك ال حتصل الطهارة من األخباث اليل هي َكَذاَك ِمْن َأْخبَاِث 

اء الطهور   .النجاسات، إال با
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ة التي خل  توكذلك عرفنا االستثناء من رفع احلدث؛ أن فضل املرأ

اء الذي استعملته  بالطهر ال يرفع أحداث الرجال، يعني املرأة إذا فضل من ا

يف الوضوء، أخذت إناء توضأت به، ما فضل يف هذا اإلناء بعد وضوئها، 

  .وكانت قد استعملته خالية به، فإنه ال يرفع حدث الرجل

  .وهذا حكٌم تعبدٌي استدلوا فيه يف األحاديث

واع امل اء الطاهر، عندنا طهور، وعندنا طاهرالنوع الثاين من أ   .ياه؛ هو ا

اء الطاهر؟   ما هو ا

ره؛ يعني  هذا ماٌء كان هو الذي تغّري من خل: الطاهر ط طاهر به فأ

طهوًرا، لكن وقع فيه يشٌء طاهر مثل الشاي مثًال، وقع فيه، وضعنا فيه الشاي، 

، وليس ماء طهور، فتغري لونه، وصار لونه أمحر بلون الشاي، فهذا ماء طاهر

  .ز أن يرشبهفال يصح أن يتوضأ به، لكن جيو

اء النجس، وسيأيت إن شاء اهللا يف الدرس القادم،  والنوع الثالث هو ا

  .واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ١٦() ءُ األربعا(: يوم - ٥: رقم الدرس

ــــَدى ُتْعِمَل ِيفِ ومنــــُه َمــــا اْســــ ــــْرٍض َل   ْن يُقَتـــــــَدىُهــــــوِر َأْهـــــــِل الِعْلــــــِم ِممَّـــــــُمجُ   )١٣(  َف

ــــــــْن   )١٤(  ُمْســـــــــــلِمِ  َقلِيـــــــــــُل َمْغُمـــــــــــوٍس لَكـــــــــــفِّ  ــــــــَع ــــــــْن ــــــــٍل َن ــــــــمِ اوَ ِْم َلْي ــــــــِه ِس   ِقٍض بِ

َســـــــــــــا ــــــــــــــْي نَ   )١٥(  َوثَالـــــــــــــُث األَْقَســـــــــــــاِم َمـــــــــــــا َتنَجَّ ــــــــــــــُث ُيالِق ــــــــــــــُه َحْي   َســــــــــــــاجَ َقلِْيُل

  .حيمبسم اهللا الرمحن الر

ه وصحبه أمجعني   .احلمد هللا وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

أهًال وسهًال ومرحًبا بكم يا طلبة العلم، ويا طالبات العلم، يف هذا 

  .الدرس اخلامس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

وأسأل اهللا عز وجل أن تكونوا عىل نفس اهلمة، ونفس العزيمة، 

  .ظ النظمومستمرين يف حف

اء  يات، أكمل الناظم فيها بيان حكم ا يف هذا الدرس سنأخذ ثالثة أ

اء  ايض سبق معنا أن الناظم بدأ يف تعريف ا الطاهر، نحن يف الدرس ا

  :الطاهر، فقال

ا َطــــــــــــــَو  َ ــــــــــــــريَّ ــــــــــــــِذي َتَغ َّرا طـــــــــــــِمــــــــــــْن َخْلـــــــــــــِط   )١٢(  َاِهٌر َوْهــــــــــــــَو الَّ ـــــــــــــِه َفـــــــــــــَأ   َاِهٍر بِ

ًض  يات التي معنا اليوم، قالثم أكمل حكم الطاهر أ   :ا يف هذه األ

ــــَدى ومنــــُه َمــــا اْســــُتْعِمَل ِيفِ  ــــْرٍض َل   ْن يُقَتـــــــَدىُهــــــوِر َأْهـــــــِل الِعْلــــــِم ِممَّـــــــُمجُ   )١٣(  َف

ــــــــْن   )١٤(  ُمْســـــــــــلِمِ  َقلِيـــــــــــُل َمْغُمـــــــــــوٍس لَكـــــــــــفِّ  ــــــــَع ــــــــْن ــــــــٍل َن ــــــــمِ اوَ ِْم َلْي ــــــــِه ِس   ِقٍض بِ

َســـــــــــــا ــــــــــــــْي نَ َقلِ   )١٥(  َوثَالـــــــــــــُث األَْقَســـــــــــــاِم َمـــــــــــــا َتنَجَّ ــــــــــــــُث ُيالِق ــــــــــــــُه َحْي   َســــــــــــــاجَ ْيُل
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واع املياه؛ األول: طيب، نعيد مرة أخرى، ونقول الطهور، : سبق معنا أ

اء الذي خالطه : والثاين ايض أن ا اء الطاهر، وقد ذكر الناظم يف الدرس ا ا

ه يكون ماءً : يشٌء طاهر، وذكرنا مثاله، مثل ، وال يكون  الشاي، أ طاهًرا

  .طهوًرا

ًضا ذ اء الطاهر، وهو النوع الثاين أ كر هنا يف هذا الدرس نوع آخر من ا

اء وتوضأت به وضوء َفْرضٍ  َما اْسُتْعِمَل ِيفِ : اليل هو ؛ يعني إذا أخذت ا

اء الذي تتوضأ به، وينفصل عن  فرٍض؛ يعني وضوء ترفع به احلدث، فا

اء الذي تقاطر من أعضاء وضوئك، هذا ما ٌء أعضاء الوضوء؛ يعني ا

، وليس ماًء طهوًرا، عند مجهور  مستعمل يف الفرض، وهذا يكون ماًء طاهًرا

  .العلامء

  : وهلذا قال

ــــَدى ومنــــُه َمــــا اْســــُتْعِمَل ِيفِ  ــــْرٍض َل   ْن يُقَتـــــــَدىُهــــــوِر َأْهـــــــِل الِعْلــــــِم ِممَّـــــــُمجُ   )١٣(  َف

  .يعني ممن ُيقتدى هبم

اء الذي غمس فيه اإلنسان يده اء الطاهر؛ ا بعد قيامه من  كذلك من ا

  .نوم الليل

إذا استيقظ أحدكم من نومه فال « :النبي صىل اهللا عليه وسلم، يقول

  .»يغمس يده يف اإلناء حتى يغسلها ثالًثا
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ه غمس يده يف اإلناء قبل أن يغسلها ثالًثا، نقول اء : طيب، لو أ صار ا

، وليس ماًء طهوًرا، بدليل هذا احلديث، اء ماًء طاهًرا لكن طبًعا هذا  الذي يف ا

اء قليًال، القليل هنا هو ما دون الُقلتني   .إنام يؤثر إذا كان ا

ًضا يف الدرس  وسيأيت إن شاء اهللا ذكر الفرق بني القليل والكثري، أ

  .القادم، ويف هذا الدرس

اء الذي الليل إذن إذا غمس اإلنسان يده بعد قيامه من نوم ، فإن هذا ا

، وليس ماًء طهوًراغمس يده فيه يكون ماًء طا   .هًرا

ه غمس يده يف البحر، أو يف ماء كثري، ال، ما يؤثر، إنام  لكن لو فرضنا أ

  .ذلك يف القليل

  :قال

ــــــــْن   )١٤(  ُمْســـــــــــلِمِ  َقلِيـــــــــــُل َمْغُمـــــــــــوٍس لَكـــــــــــفِّ  ــــــــَع ــــــــْن ــــــــٍل َن ــــــــمِ اوَ ِْم َلْي ــــــــِه ِس   ِقٍض بِ

ه نام يف الظهر، وقام من نومه  يعني إذا كان قيامه من نوم الليل، يعني لو أ

فإن «: ال يؤثر، ليش؟ للحديث، قال: يف الظهر فغمس يده يف اإلناء، قال لك

ن باتت يده أحدكم ال يدري   .، والبيتوتة إنام تكون يف الليل»أ

  .أما يف النوم بالنهار، ال تسمى بيتوتة

كذلك البد أن يكون هذا النوم نوم حقيقي ينقض الوضوء، هناك نوع من 

ليسري من القاعد، أو النوم اليسري من القائم، هذا ال ينقض النوم، وهو النوم ا

  .الوضوء
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وهلذا لو أن اإلنسان يف الليل نام قائًام نوًما يسًريا، ثم غمس يده يف إناء، 

  .هذا ال يؤثر

  :إذن عرفنا هذا معنى قول الناظم

ــــــــْن   )١٤(  ُمْســـــــــــلِمِ  َقلِيـــــــــــُل َمْغُمـــــــــــوٍس لَكـــــــــــفِّ  ــــــــَع ــــــــْن ــــــــٍل َن ــــــــِه ِســــــــاوَ ِْم َلْي   مِ ِقٍض بِ

، وليس ماًء  ًضا ماًء طاهًرا يعني أن هذا النوع الذي ُغمس فيه يسمى أ

  .طهور

واع املياه، وهو الذي ذكره الناظم بقوله َوثَالُث  :النوع الثالث من أ

َسا   .األَْقَساِم َما َتنَجَّ

اء نجًسا، وخيرج عن كونه طهوًرا؟ اء، ويصري ا اذا يتنجس ا   طيب، 

اء: قال لك اء قليًال بمجرد مالقاة النجاسة،  يصري ا نجًسا إذا كان ا

  :وهذا معنى قوله

َســـــــــــــا ــــــــــــــْي نَ   )١٥(  َوثَالـــــــــــــُث األَْقَســـــــــــــاِم َمـــــــــــــا َتنَجَّ ــــــــــــــُث ُيالِق ــــــــــــــُه َحْي   َســــــــــــــاجَ َقلِْيُل

اء نجًسا، وخرج عن كونه  اء القليل إذا القى شيًئا نجًسا صار ا يعني ا

هطهوًرا، ولو مل يتغري، حتى    .قليل لو ما تغري؛ أل

اء كثًريا، والقى  ه إذا كان ا طيب، سيأيت معنا يف الدرس القادم، أ

ه  اء القليل؛ أ نجاسة، فال يتنجس إال إذا تغري، لكن نحن اآلن نتكلم عن ا

  .يتنجس بمجرد مالقاة النجاسة

  .هذا ما يتعلق يف درس اليوم، واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ١٧( )اخلميس(: يوم - ٦: رقم الدرس

 ٍ ـــــــــــــــــــــــــــــْو يَ  َأْو بَِتَغـــــــــــــــــــــــــــــريُّ ــــــــــــــــريَ   )١٦(  ا ِســـــــــــــــــــــــــــــريَ َوَل ــــــــــــــــُث َيُكــــــــــــــــوُن َمــــــــــــــــاُؤُه َكثِ   ا َحيْ

ـــــــــــــْولِ  ا ِيفِ ُمْطَلًقـــــــــــــ ءٌ يـــــــــــــنَُجُس َمـــــــــــــا ـــــــــــــــــــــاِئِط ا  )١٧(  َق ـــــــــــــــــــــْولِ إلْنَســـــــــــــــــــــبَِغ   اِن َأْو بَِب

ـــــــــــاُحوا   )١٨(  ِهٍر ُمَبـــــــــــــــــــــاُح َطـــــــــــــــــــــاَ  اءٍ ُكـــــــــــــــــــــلُّ إَنـــــــــــــــــــــ ـــــــــــَدْيِن َلِكـــــــــــْن َب   إال ِمـــــــــــَن النَّْق

  .رمحن الرحيملابسم اهللا 

ه وصحبه أمجعني، أما عىل نبينا حم احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم مٍد، وعىل آ

  :بعد

من رشح النظم اجليل، وأسأل اهللا باسمه  أهًال بكم يف الدرس السادس

  .األعظم أن يزيدكم فقًها يف الدين، وأن يوفقكم، وأن يسددكم، وأن يعينكم

د جًدا، وستستفيد وتعرف قيمة اجتهدوا، استمروا يف احلفظ، احلفظ مفي

ام   .احلفظ هذا إن شاء اهللا يف مستقبل األ

م ، أكمل الناظم الدرس السابق؛ طيب يف هذا الدرس أهيا األخوة الكرا

اء النجس ه يف الدرس السابق بدأ يف تعريف ا   .أل

  : يف الدرس السابق آخر بيت وقفنا فيه، قول الناظم

ــــــــــــــْي نَ   )١٥(  َســـــــــــــاَوثَالـــــــــــــُث األَْقَســـــــــــــاِم َمـــــــــــــا َتنَجَّ  ــــــــــــــُث ُيالِق ــــــــــــــُه َحْي   َســــــــــــــاجَ َقلِْيُل

ع وا طهوٌر، وطاهٌر، ونجس، يف الدرس : نحن ذكرنا أن املياه ثالثة أ

اء القليل إذا القى نجاسة فإنه يتنجس ايض عرفنا أن ا   .ا
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اء الكثري،  اء الكثرييف هذا الدرس سيذكر لنا حكم ا أهيا األخوة  ا

م،   :وهذا معنى قوله التغري،ال يتنجس إال ب الكرا

 ٍ ـــــــــــــــــــــــــــــْو َيِســـــــــــــــــــــــــــــريَ  َأْو بَِتَغـــــــــــــــــــــــــــــريُّ ــــــــــــــــريَ   )١٦(  ا َوَل ــــــــــــــــُث َيُكــــــــــــــــوُن َمــــــــــــــــاُؤُه َكثِ   ا َحيْ

ـــــــــــــْولِ  ا ِيفِ ُمْطَلًقـــــــــــــ ءٌ يـــــــــــــنَُجُس َمـــــــــــــا ـــــــــــــــــــــاِئِط ا  )١٧(  َق ـــــــــــــــــــــْولِ إلْنَســـــــــــــــــــــبَِغ   اِن َأْو بَِب

ـــــــــــاُحوا   )١٨(  ِهٍر ُمَبـــــــــــــــــــــاُح َطـــــــــــــــــــــاَ  اءٍ ُكـــــــــــــــــــــلُّ إَنـــــــــــــــــــــ ـــــــــــَدْيِن َلِكـــــــــــْن َب   إال ِمـــــــــــَن النَّْق

  .بالنجاسة، تنجس اء إذا كان كثًريا فإنه إذا تغرياإذن 

 ٍ ـــــــــــــــــــــــــــــْو َيِســـــــــــــــــــــــــــــريَ  َأْو بَِتَغـــــــــــــــــــــــــــــريُّ ــــــــــــــــريَ   )١٦(  ا َوَل ــــــــــــــــُث َيُكــــــــــــــــوُن َمــــــــــــــــاُؤُه َكثِ   ا َحيْ

اء كثًريا فإنه يتنجس بالتغري، ولو كان هذا التغري تغًريا  يعني حيث يكون ا

اء تغري بس تغري يسري، نقول: ؛ يعني يقولا يسريً  اء تغري  حتى: واهللا ا لو ا

  .تغريُّ يسًريا فإنه يتنجس بذلك، هذا معنى هذا البيت

هي ثم ذكر هنا روايًة يف املذهب، وهي رواية منصوصة عن اإلمام أمحد، و

مذهب أكثر املتقدمني؛ أن البول والغائط من اإلنسان، طبًعا الغائط هنا ليس 

ائعة،    .يعني السائلةالغائط مطلًقا، وإنام العذرة ا

اء، وكذلك ال اء  إذابول اإلنسان غائط إذا كان سائًال ووقع يف ا وقع يف ا

اء  فإنه ينجسه ولو اء كثًريا، لكن ما مل تكن كثرته قد وصلت إىل حد ا كان ا

  .ماء البحر، وال ماء النهر: نسحه، مثل املستبحر، الذي يشق
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تنجس، إال ال، ماء البحر وال ماء النهر، هذا لو بال فيه اإلنسان ال ي

ماء مثًال ثالثامئة لرت بالتغري، طبًعا يعثر ويصعب أن يتغري، لكن نحن نتكلم عن 

  .يف اخلزان، مخسامئة لرت، ستامئة لرت يف اخلزان، فوقع فيها بول اإلنسان

، وهذا خاٌص ببول مل يتغري يتنجس حتى لو: هناك رواية يف املذهب تقول

اء؛ يعني السائل   .اإلنسان وغائطه ا

شديد؛ ألن أكثر املتأخرين عىل خالف يب، ومل نضع هذه الرواية يف التط

  .هذه الرواية

اء النجس إذا وقعت فيه نجاسة وغّريته فإنه : إذن خالصة األمر أن ا

يتنجس قليًال كان أو كثًريا، وأما إذا وقعت فيه نجاسة، ومل تغّريه فإنه إن كان 

مجرد وقوعها فيه، بل البد من قليًال يتنجس، وإن كان كثًريا ال يتنجس ب

  .التغري

  :باب اآلنية -وفقه اهللا- ثم ذكر املؤلف 

ِهٍر َطاَ  اءٍ ُكلُّ إنَ  :وهلذا قال الناظم مباحة وهي األصل، آنيةٌ : آلنية نوعانوا

  .ُمبَاُح 

ه إناء طاهر إذن كل ، استثناء، وهناك آنية حمّرمة وهي مباح يف األصل أ

، وهلذا آنية الذهب والفضة االستثناء، وهي وهلذا ذكرها املؤلف عىل صيغة

  .يعني الذهب والفضة ؛إال ِمَن النَّْقَدْينِ : ذكرها استثناًء فقال

  .الذهب والفضة: النقدان مها
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  .إذن اآلنية املباحة هي األصل، واآلنية املحرمة هي آنية الذهب والفضة

ذهب والفضة يف سيأيت معنا استثناٌء من االستثناء؛ يعني استثناء من آنية ال

َلِكْن : الدرس القادم إن شاء اهللا، وهو الذي بدأ املؤلف هذا االستثناء بقوله

  إىل آخره. ةٍ ريَ َباُحوا بِِحل َضبٍَّة َيِس 

وسيكون هذا مفتتح الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل 

ه وصحبه أمجعني   .نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ١٩() السبت(: يوم - ٧: رقم الدرس

ـــــــــــــل َضـــــــــــــبٍَّة َيِســـــــــــــ ـــــــــــــريَ بِِح ـــــــِة َحْيـــــــُث َغـــــــَرٌض َهلَـــــــ  )١٩(  ـٍة ِمـــــــــــــَن اْل   َا َحَصـــــــْل ِفضَّ

ـــــــــــــــا ال يؤُ َْكـــــــــــــــُل  َ ِ ــائٌِط  ـــــــــــــ ــــــــــْي   )٢٠(  بـــــــــــــــوَ ٌْل َوَغ ُم َواَملْيــــــــــُت َوَق ــــــــــدَّ   َحيُْصــــــــــُل  ءٌ وال

ـــــَدٍة واَملـــــْذُي والـــــَوْدُي َوَمـــــا ـــــْن ِمْع ـــــــــــــــــيَ   )٢١(  ِم ـــــــــــــــــًة ُحمَ  اوُق ِقطـــــــــــــــــُف   َمـــــــــــــــــارَّ ِخْلَق

  .الرمحن الرحيم بسم اهللا

ه وصحبه أمجعني، أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :بعد

  .أهًال وسهًال بكم يف الدرس السابع من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

يف الدرس السابق أهيا األخوة الكرام، سبق معنا أن آنية الذهب والفضة 

  :ريم، وذلك يف قول الناظماألصل فيها التح

ـــــــــــاُحوا   )١٨(  ِهٍر ُمَبـــــــــــــــــــــاُح َطـــــــــــــــــــــاَ  اءٍ ُكـــــــــــــــــــــلُّ إَنـــــــــــــــــــــ ـــــــــــَدْيِن َلِكـــــــــــْن َب   إال ِمـــــــــــَن النَّْق

إذن هو قرر أن النقدين ال جيوز استعامهلام يف اآلنية، لكنه استثنى يف 

ايض وقال ، يعني لكن العلامء أعلنوا وأظهروا استثناًء ما َلِكْن َباُحوا : الدرس ا

  .ستثناءهو هذا اال

  َلِكْن َباُحوا  :قال

ـــــــــــــريَ بِِحـــــــــــــل َضـــــــــــــبٍَّة َيِســـــــــــــ ـــــــَرٌض َهلَـــــــ  )١٩(  ـٍة ِمـــــــــــــَن اْل ـــــــِة َحْيـــــــُث َغ   َا َحَصـــــــْل ِفضَّ

  :ثم ذكر النجاسات، قال

ـــــــــــــــا ال يؤُ َْكـــــــــــــــُل  َ ِ ــائٌِط  ـــــــــــــ ــــــــــْي   )٢٠(  بـــــــــــــــوَ ٌْل َوَغ ُم َواَملْيــــــــــُت َوَق ــــــــــدَّ   َحيُْصــــــــــُل  ءٌ وال

ـــــَدٍة واَملـــــْذُي والـــــَوْدُي َوَمـــــا ـــــْن ِمْع ـــــــــــــــــيَ   )٢١(  ِم ـــــــــــــــــًة ُحمَ وُق ِقطـــــــــــــــــُف َمـــــــــــــــــاا ِخْلَق   رَّ
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يات الثالثة ذكر فيها كام سبق هذا الدرس أهيا األخوة الكرام ، وهذه األ

معنا أن آنية الذهب والفضة األصل فيها التحريم، ولكن ُيستثنى من هذا 

  .التحريم هي الضبة اليسرية من الفضة حلاجة

  عنى الضبة؟إذن الضبة اليسرية من الفضة حلاجة جائزة، ما م

  َلِكْن َباُحوا : هو قال

ـــــــــــــريَ بِِحـــــــــــــل َضـــــــــــــبٍَّة َيِســـــــــــــ ـــــــَرٌض َهلَـــــــ  )١٩(  ـٍة ِمـــــــــــــَن اْل ـــــــِة َحْيـــــــُث َغ   َا َحَصـــــــْل ِفضَّ

  ما هي الضبة؟

الضبة صورهتا؛ أن إناًء انكرس، فاحتاج صاحب اإلناء أن يضع شيًئا جيرب 

  .به كرس اإلناء، ويلحم به كرس اإلناء، فهذه تسمى ضبة

  جتوز أو ال جتوز؟ فهذه الضبة هل

إذا كانت من الفضة، وليست من الذهب؛ هذا الرشط األول، : نقول

  .وكانت هذه الضبة قطعة صغرية يسرية، وليست كبرية

أن تكون هذه الضبة ُاستعملت ألجل احلاجة، وألجل : والرشط الثالث

  .الكرس، وليست ألجل الزينة، إذا حتققت هذه الرشوط الثالثة فإنه جيوز

يسرية، الرشط : ؛ الرشط األول تكون ضبة، الرشط الثاينِحل َضبَّةٍ بِ إذن 

بع أن تكون للحاجة، : الثالث تكون من فضة، وليست من ذهب، الرشط الرا

حيث غرٌض هلا حصل، وأما إذا مل يكن هلا غرٌض ُحيتاج إليه، : وهذا معنى قوله

  .وإنام وضعت للزينة، فال جيوز
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  .إىل النجاسات انتهينا من اآلنية، ننتقل اآلن

يات النجاسات، األول من النجاسات البول لغري : ذكر الناظم يف هذه أ

نات ُتؤكل، مثل؛  أكول؛ يعني نقصد احليوان الذي ال ُيؤكل، هناك حيوا ا

  .الغنم، واإلبل والبقر، وهناك حيوانات ال تؤكل

نات التي ال تؤكل، مثًال  ، -أجلكم اهللا-الكلب، اخلنزير : بالنسبة للحيوا

نات ما خيرج منها من بوٍل فهو نجس   .الذئب، القرد، إىل آخره، هذه احليوا

هذا هو كالم الناظم، ونفهم بمفهوم املخالفة؛ يعني عكس الكالم اليل 

  .اإلبل والبقر، والغنم، أن بوله طاهر: يؤكل حلمه، مثلقاله؛ أن احليوان الذي 

ا ال يؤكل نجس، إذن البو ا يؤكل طاهر، هو ّرصح لنا بأن البول  ل 

نيني أن يرشبوا  من  والدليل عىل هذا أن النبي عليه الصالة والسالم أمر العرا

وال إبل الصدقة   .أ

واهلا طاهرة، كذلك الغائط : فنقول مثًال اإلبل، الغنم، البقر، هذه كلها أ

أكول، نفس اليشء، البول والغائط كلها إذا كانت من حيوان  للحيوان غري ا

  .الدم، واملقصود بالدم هو املعروف: لثفهي نجسة، الثاغري مأكول 

م ُيعفى عن يسرية   .ولكن الدم أهيا األخوة الكرا

ه ال ُيعفى عن يسريها، ولكن الدم ُيعفى عن يسرية،  النجاسات األصل أ

  .ولعله يأيت معنا التنبيه مرة أخرى
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بع من النجاسات ُيستثنى  امليتة، كل ميتة األصل فيها أهنا نجسة، لكن: الرا

  .من ذلك بعض األشياء التي سُتذكر يف الدرس القادم إن شاء اهللا

امليتة األصل أهنا نجسة، لكن ما الذي ُيستثنى من هذا؟ ُيستثنى ثالثة 

ع سيذكرها يف الدرس القادم إن شاء اهللا وا   .أ

: هو القيء الذي خيرج من املعدة، قال الناظم: اخلامس من النجاسات

ًضاِمْن ِمْعَدةٍ  َحيُْصُل  ءٌ َوَقْي    .، القيء هذا الذي خيرج من املعدة نجس أ

املذي، ما هو املذي؟ املذي هو سائٌل رقيٌق خيرج يف مبادئ : السادس

الشهوة، إذا حصل لإلنسان شهوة قد خيرج يف مبادئ هذه الشهوة سائٌل يقال 

ًضا: له   .املذي، وهذا السائل نجٌس أ

عقب والودي هو سائل قد خيرج  الودي،: ما هو السابع من النجاسات

ًضا نجس، قد خيرج  البول، فيه شبٌه باملني، لكنه خيرج عقب البول، وهذا أ

ه بعد البول خيرج الودي، ال، قد خيرج   .طبًعا، ما هو بالرضورة أ

احليوان الذي حيرم أكله إذا كان أكرب من اهلرة، : الثامن من النجاسات

نات نوعان ا ُيؤكل حلمه، فهذا بدنه طاهر، يف حال م: وهلذا نعرف أن احليوا

لكن يف حال احلياة الذي يؤكل احلياة طبًعا، أما امليتة فقد ذكرنا أهنا نجسة، 

  .حلمه طاهر

إذا كان حجمه كبًريا أكرب من اهلرة، : احليوان الذي ال يؤكل حلمه نقول

ه طاهر، فإنه نجس، وأما إذا كان مثل اهلرة، أو أصغر منها يف احلجم كالفأر، فإن
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، »إهنا ليست بنجس«: والدليل أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال عن اهلرة

فُيقاس عليها ما كان أصغر منها، وأما ما كان أكرب منها فإنه يكون نجًسا، واهللا 

  .أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٠( )األحد(: يوم - ٨: رقم الدرس

ـــــــــــــائٌع ِمـــــــــــــْن ُمْســـــــــــــِكٍر ال َشـــــــــــــَعرُ  ـــــــــــ  )٢٢(  َوَم ٌد َبَرشُ ـــــــــــٍت وال ُحـــــــــــوٌت َجـــــــــــرا   َمْي

 ْ ــــــــــــــــرُ َجــــــــــــــــَوُكــــــــــــــــلُّ َأ ــــــــــــــــــــــــــــــــا ُخيَ إال َختَ   )٢٣(  اٍس َفــــــــــــــــال ُتَطهَّ َ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــٌل  ــــــــــــــــــــــــــــــــرُ لُّ   مَّ

ــــِت ِرْجــــٌس فَ  ــــَمــــْدُبوُغ ِجْلــــِد اَمليْ ــــــابِِس إْن َح  ِيف َواْعِمْلــــــُه   )٢٤( َيُرضْ   ا َطُهــــــرْ يــــــاليَ

  .الرمحن الرحيم بسم اهللا

ه وصحبه أمجعني، أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :بعد

فهذا هو الدرس الثامن يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، ومازلنا عىل 

يات، ونسأل اهللا عز وجل التوفيق والسداد،  طريقتنا، نأخذ يف كل يوٍم ثالثة أ

  . احلفظوأحثكم عىل املواصلة يف

مهم أهيا األخوة، احلفظ أساس يف بناء طالب العلم، أما اإلنسان احلفظ 

الذي يستمع ويقترص عىل االستامع، فهذه املعلومات ممكن جًدا أن تتفلت منه 

  .بشكٍل رسيع، وهلذا أحثكم عىل احلفظ، وأن يكون احلفظ متقنًا

م، ذكر فيه الناظم تتم ة النجاسات، طيب، هذا الدرس أهيا األخوة الكرا

  .َوَمائٌع ِمْن ُمْسِكرٍ : حيث قال

ايض ذكر النجاسات، وذكر منها ثامنية، اليوم  ه سبق يف الدرس ا أل

االستثناءات التي تتعلق بالنجاسات، قال  سنأخذ التاسع، ثم سنأخذ بعض

   :- وفقه اهللا-الناظم 
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ـــــــــــــائٌع ِمـــــــــــــْن ُمْســـــــــــــِكٍر ال َشـــــــــــــَعرُ  دٌ   )٢٢(  َوَم ـــــــــــٍت وال ُحـــــــــــوٌت َجـــــــــــرا ـــــــــــ َمْي   َبَرشُ

 ْ ــــــــــــــــرُ َجــــــــــــــــَوُكــــــــــــــــلُّ َأ ــــــــــــــــــــــــــــــــا ُخيَ إال َختَ   )٢٣(  اٍس َفــــــــــــــــال ُتَطهَّ َ ِ ــــــــــــــــــــــــــــــــٌل  ــــــــــــــــــــــــــــــــرُ لُّ   مَّ

ــــِت ِرْجــــٌس فَ  ــــَمــــْدُبوُغ ِجْلــــِد اَمليْ ــــــابِِس إْن َح  ِيف َواْعِمْلــــــُه   )٢٤( َيُرضْ   يــــــا َطُهــــــرْ اليَ

هذا الدرس ُنكمل فيه النجاسات كام ذكرنا، وقد سبق معنا ثامنية من 

َوَمائٌع ِمْن : اليوم نأخذ التاسع منها؛ وهو اخلمر، قال الناظمالنجاسات، و

  .ُمْسِكرٍ 

د  ائع هو السائل، إذا قرأت يف كتب الفقه كلمة مائع، املرا ائع املسكر؛ ا ا

ائع املسكر هو  هبا السائل، إذن السائل املسكر نجس، وهو اخلمر رشًعا، ا

  .اخلمر

جس، وجيب أن يغسل هذا اخلمر قبل إذن إذا وقع عىل اإلنسان مخر فإنه يتن

  .أن يصيل

  .طيب ننتقل اآلن إىل استثناءات يف باب النجاسات

، ن امليتةاالستثناء م: هناك عدة استثناءات يف النجاسات؛ االستثناء األول

عىل اإلطالق، ليس : نقول هل هذا عىل اإلطالق؟ نحن ذكرنا أن امليتة نجسة،

  .بل ثمة بعض االستثناءات

، فإن شعر َميٍْت  ال َشَعرُ : ، وهلذا قال الناظمشعر امليتة: اء األولاالستثن

  .امليتة ليس بنجس
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اء: األمر الثاين ن ا ال يعيش ، احليوان الذي وال ُحوٌت  :، قال الناظمحيوا

اء ائية التي إال يف ا نات البحرية أو ا ؛ كالسمك واحلوت، ونحوها من احليوا

اء، هذه ميت ُأحلت لنا «: تها طاهرة، وهلذا جاء يف احلديثال تعيش إال يف ا

د ن  ، واحلوت املقصود به مجيع»ميتتان ودمان، أما امليتتان فاحلوت واجلرا حيوا

  .البحر

د: الثالث من امليتتان التي ُتستثنى كل ما ال نفس له  ، ويف حكمه؛اجلرا

نات التي ليس هلا دم يسيفاجلراد ميتته طاهرة، وكذلك سائلة،  ؛ لكل احليوا

  .يعني دٌم جيري، كالذباب ونحو ذلك

  .هذا الثالث مما ُيستثنى من امليتات

بع مما ُيستثنى هو اإلنسان، ف ، اإلنسان ال يتنجس طاهرة ميتة اإلنسانالرا

  .بموته

ًضا هناك استثناءات تتعلق بالنجاسة من جهة أن األصل يف النجاسة،  أ

مكن لو غسلته مليون مرة، النجاسة العينية أهنا ال تطهر؛ يعني الكلب ال ي

  .الكلب نفسه لو غسلته مليون مرة ال يصري الكلب طاهًرا 

نعم، إذا نجس الكلب شيًئا يمكن أن يزيل النجاسة عن ذلك اليشء، لكن 

  :مالنجس بعينه ال يمكن أن يتحول إىل طاهر، إال شيًئا واحًدا؛ قال الناظ

 ْ ــــــــــــــــرُ َجــــــــــــــــَوُكــــــــــــــــلُّ َأ ــــــــــــــــــــــــــــــــا ُخيَ إال َختَ   )٢٣(  اٍس َفــــــــــــــــال ُتَطهَّ َ ِ ـــــــــــــــــــــــــــــــٌل  ــــــــــــــــــــــــــــــــرُ لُّ   مَّ
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خال، أهيا األخوة، تنقلب خًال، إذا بقيت مدة بعد ختمرها قد تنقلب  اخلمر

إذا صارت اخلمر خًال وزالت عنها صفة اإلسكار، فإهنا تصري طاهرة، أما بقية 

  .النجاسات فإهنا ال تنقلب إىل عٍني طاهرة

ة تتعلق بجلد امليتة املدبوغ   .ثم انتقل إىل مسأ

ه األص م، أن النجاسات ال ُتستعمل، أي يشء نجس أ ل أهيا األخوة الكرا

  .ال ُيستعمل

ة يف جلد امليتةطيب  ، هل هو كذلك؟ جلد امليتة فيه تفصيل، أول مسأ

 ، جلدُدبغ، إذا يطهرهل جلد امليتة : جلد امليتة، قبل أن نأخذ احلكم، نقول

  بوغ، هل يطهر بالدبغ؟، طيب إذا دبغناه، إذا صار جلد امليتة مدنجسامليتة 

ه ال يطهر بالدبغ ، إذن جلد امليتة ال يطهر بالدبغ، املذهب عند أمحد أ

مع كونه جيوز استعامله  طيب إذا كان ال يطهر بالدبغ، هو نجس، لكن هل

  نجًسا؟

  :عىل حالنياستعامله : نقول

ن الطاهر يف احلياةاس: احلالة األوىل ، عندنا تعامل جلد امليتة من احليوا

نات طاهرة يف احلياة كامح سبق معنا، يعني مثًال؛ ما دون اهلرة يف اخللقة، أو  يوا

  .اهلرة وما دوهنا يف اِخللقة

نات التي تؤكل، مثل نات : كذلك احليوا الغنم واإلبل والبقر، هذه حيوا

طاهرة يف احلياة، طيب، لو ماتت وأخذنا جلدها ودبغناها، هل يطهر بالدباغ، 
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يف جيوز استعامله : نقول باغ، طيب، هل جيوز استعامله؟ال يطهر بالد: قلنا

مثًال تضع فيه أشياء حلفظها، تستعملها يف حمفظة، تستعمله يف : ، مثًال اليابسات

فال تضع فيه  ، إنام يف األمور اليابسة،السوائلحفظ األشياء، لكن ال تضع فيه 

  .وال نحو ذلك وال عصًريا  اماء وال لبنً 

نجس يف لد من حيوان اجل حيوان طاهر، وأما إذا كانإذن هذا إذا كان من 

احلياة، كجلد الكلب واخلنزير والذئب، والقرد إىل آخره من احليوانات غري 

أكولة التي هي أكرب من اهلرة يف اخللقة، فهذا ج ، لده نجس وال يطهر بالدباغا

ًضا    .ال جيوز استعاملهوأ

ًضا ال جيوز يعني ليس فقط ال يطهر بالدباغ، هو ال يطهر  بالدباغ، وأ

ه ال يطهر بالدباغ، ولكن جيوز  استعامله بخالف النوع األول، قد ذكرنا أ

  .استعامله يف اليابسات

  :هذا ما يتعلق بدرس اليوم، قال الناظم

  .هو ال يطهر بالدباغإذن ؛ يَُرضْ َمْدُبوُغ ِجْلِد اَمليِْت ِرْجٌس فَ 

 ِيف َواْعِمْلُه ، ؛ يعني إن كان طاهًرا يف حياتهُهرْ يا طَ اليَابِِس إْن َح  ِيف َواْعِمْلُه 

ائعاتاليَابِسِ    .؛ يعني فاستعمله يف اليابسات دون ا

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا  وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢١( )االثنني(: يوم - ٩: رقم الدرس

  َكْلـــــــــــٍب وِخنِْزْيــــــــــــٍر َلَســــــــــــْبٍع َتْقَتِفــــــــــــي  )٢٥(  ْســــــــــــــَلٌة َوِيفِ َأرٍض َفغَ  َمــــــــــــــا َغــــــــــــــاَر ِيف 

ـــــــــــــــِط َتْرتْ  ـــــا  )٢٦(  ْحـــــــــــــــَداَها َوِيف إِ ْيـــــــــــــــٍب بِ  ِبَِرشْ شُّ بِا ـــــالِم الـــــرَّ ـــــوِل الُغ   اْكَتـــــِف  ءب

ِ  ِيفِ  ــــــــــــــرِّ  َغــــــــــــــْريّ ــــنَ   )٢٧(  َرْت َهــــــــــــــِذِه َفَســــــــــــــْبٌع ُق ــــَذا َقــــْد ُحــــرِّ  َِتْرتْ  َغــــْريِ  ِم   َرْت ْيــــٍب َك

  .الرحيم الرمحن بسم اهللا

ه وصحبه أمجعني، أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :بعد

فأهًال وسهًال بكم يف هذا الدرس التاسع من دروس رشح النظم اجليل يف 

ور الفض   .-وفقه اهللا-فري الفقه احلنبيل لناظمه الشيخ أ

  .هريويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل سوف نتعرف عىل أحكام التط

  : يف التطهري -وفقه اهللا- قال الناظم 

  َكْلـــــــــــٍب وِخنِْزْيــــــــــــٍر َلَســــــــــــْبٍع َتْقَتِفــــــــــــي  )٢٥(  َأرٍض َفَغْســــــــــــــَلٌة َوِيفِ  َمــــــــــــــا َغــــــــــــــاَر ِيف 

ـــــــــــــــِط َتْرتْ  ـــــا  )٢٦(  ْحـــــــــــــــَداَها َوِيف إِ ْيـــــــــــــــٍب بِ  ِبَِرشْ شُّ بِا ـــــالِم الـــــرَّ ـــــوِل الُغ   اْكَتـــــِف  ءب

ِ  ِيفِ  ــــــــــــــرِّ  َغــــــــــــــْريّ ــــنَ   )٢٧(  َرْت َهــــــــــــــِذِه َفَســــــــــــــْبٌع ُق ــــَذا َقــــْد ُحــــرِّ  َِتْرتْ  َغــــْريِ  ِم   َرْت ْيــــٍب َك

يات كيفية تطهري النجاسة، ما هي طرق تطهري  تضمنت هذه األ

واع، أو عدة طرق؛: النجاسات، نقول   طرق تطهري النجاسات عدة أ

النجاسة التي يكفي يف تطهريها غسلة واحدة، وهي : الطريقة األوىل

 َما َغاَر ِيف : الذي ذكره الناظم بقوله النجاسة التي تكون عىل األرض، وهذا

  .َأرٍض َفَغْسَلةٌ 
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َما َغاَر : إذن ما غار يف األرض فيكفي فيه غسلٌة واحدة، ومقصوده بقوله

  .؛ يعني ما كان عىل األرضَأرضٍ  ِيف 

د هنا: وأصل مادة غار ما كان يعني : ُتطلق عىل ما انخفض، ولكن املرا

  .منخفًضا عىل األرض

واحدة، وهذا يكون يف النجاسة التي عىل  هي غسلة: وىلإذن الطريقة األ

  .األرض

ما ُيشرتط فيه سبع غسالت مع الرتاب، وهي نجاسة : الطريقة الثانية

الكلب واخلنزير، إذن نجاسة الكلب واخلنزير البد فيها من سبع غسالت 

 َسْبٍع َتْقتَِفيَكْلٍب وِخنِْزْيٍر لَ  َوِيفِ  :إحداها بالرتاب، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله

ِط َتْرتْ    .ْحَداَهاإِ ْيٍب بِ  ِبَِرشْ

الترتيب هو استعامل الرتاب، إذن يف كلب وخنزير البد أن تقتفي نجاسة 

ًضا ُيشرتط يف ذلك الترتيب، قال : الكلب واخلنزير بسبٍع، سبع غسالت، وأ

ِط َتْرتْ    .ْحَداَهاإِ ْيٍب بِ  ِبَِرشْ

يكون يف أحد  -ستعامل الرتابيعني ا-وبّني الناظم هنا أن الترتيب 

  .الغسالت، وال ُيشرتط أن يكون يف الغسلة األوىل وال يف الغسلة الثانية

أما بالنسبة للكلب، فقد جاء ذكره يف احلديث، وأما اخلنزير فقد ثبت 

  .بالقياس عىل الكلب
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اءبرش البهو االكتفاء : الطريق الثالث من غري حاجة للغسل، الغسل  ا

اء، ثم العرص، ونحو ذلكإذا وقعت عىل    .الثوب فغسله يكون بوضع ا

اء عليه رًشا، واالكتفاء بالرش يف تطهري  وما الرش فيكفي أن ترش ا

  .نجاسة بول الغالم الذي مل يأكل الطعامالنجاسة إنام يكون يف 

واملقصود مل يأكل الطعام بشهوة يعني مل يشتهي الطعام، وإنام يقترص يف 

بوِل الُغالِم  َوِيف : لبن أمه، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله غذاءه األسايس عىل

ا شُّ بِا   .اْكَتِف  ءالرَّ

اء   .إذن يف بول الغالم أكتفي بالرش با

بعة لتطهري النجاسة سبع  من فيها البدهي النجاسات التي : الطريقة الرا

األشياء املذكورة، يعني ما عدا دا هذه ، وهو ما عغسَالت من غري تراب

  .نجاسة عىل األرض، ونجاسة الكلب واخلنزير، وبول الغالمال

فالنجاسة مثًال إذا وقعت عىل الثوب، نفرتض وقع عىل الثوب دٌم أو وقع 

عليه بوٌل فإنه البد فيه من سبع غسالت، وال ُيشرتط فيها الرتاب، وإنام يغسل 

اء من غري تراب   .بسبع غسالت با

ِ  ِيفِ : وهذا معنى قوله ؛ يعني فسبع غسالت قررها َرْت ِه َفَسْبٌع ُقرِّ َهذِ  َغْريّ

  .أهل العلم من احلنابلة رمحهم اهللا تعاىل

؛ هذه َرْت َكَذا َقْد ُحرِّ ؛ يعني ال ُيشرتط فيها استعامل الرتاب، ْيٍب  َِتْرتْ  َغْريِ  ِمنَ 

ة ُضبطت عند علامء املذهب   .املسأ
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ة من املسائل التي اختلف فيها العلامء رمحهم اهللا تعاىل،  هذه املسأ

وبعضهم يشرتط سبع غسالت، وهو مذهب اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل، وله 

  .يف ذلك أدلة ليس هذا حمل بسطها وذكرها

ع وا نجاسة يكفي هناك : إذن تلخص من هذا الدرس أن النجاسة عىل أ

  .التي تكون عىل األرض النجاسة وهي لتطهريها فيها غسلة واحدة

ت  سبغ غسالت هناك نجاسة البد فيهاو ى هذه إحدمع الرتاب يف مرا

  .نجاسة الكلب واخلنزيرالغسالت السبع، وهي 

اء وهبرش الب وهناك نجاسة يكتفي فيها اإلنسان نجاسة بول الغالم  يا

  .؛ يعني مل يشتهي الطعامالذي مل يأكل الطعام

بع   و بقية بع غسَالت من غري تراب وهُيشرتط فيها س التي ةالنجاسوالرا

  .جاساتالن

  .، واهللا أعلمهذا ما يتعلق بدرس اليوم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٢() ءُ الثالثا(: يوم - ١٠: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــ ٌذ بِ ــــــــــــــــــــدْ َام َتْســــــــــــــــــــِميٌَة َتَعــــــــــــــــــــوُّ ــــــــــــــــــى دخــــــــــــــــــوالً   )٢٨(   ُعِه ــــــــــــــــــِديُمَك الُيْرسَ َتْق

واْبَتِعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ  ــــَتِعــــْل َوَقــــدِ نْ َكــــَذا ا ـــــــــــــ  )٢٩(   ى اْلـــــَلــــدَ  َى ِم الُيْمنَ ُخُروِج واْســـــــــــــَتْغِفْر بَِحْمـــــــــــــِد اهللاِ ـ

ــــــــَحاُب َيشْ  ــــــــَرُه اْستِْص ــــــــٍء َوُيْك مْ ُحمْ   ْكِر َغـــــْريَ ُمْصـــــَحٍف فـــــَذا َحـــــُرمْ َكالـــــذِّ   )٣٠(  َرتَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه أمجعاحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل  ني، أما آ

  :بعد

  .فهذا هو الدرس العارش من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

م، سنبدأ يف فصل يتعلق بآداب قضاء  يف هذا الدرس أهيا األخوة الكرا

  :احلاجة، قال الناظم

ـــــــــــــــــــــ ٌذ بِ ـــــــــــــــــــــوُّ ـــــــــــــــــــــدْ َام َتْســـــــــــــــــــــِميٌَة َتَع ـــــى دخـــــوالً واْبَتِعـــــدْ      ُعِه ـــــِديُمَك الُيْرسَ   َتْق

ـــــ     ى اْلــــــَلــــدَ  َى اليُْمنَـــــ َتِعـــــْل َوَقــــِدمِ نْ َكــــَذا ا   ُخُروِج واْســـــَتْغِفْر بَِحْمـــــِد اهللاِ َجـــــْل ـ

ــــــــــٍء َوُيْكــــــــــَرُه اْستِْصــــــــــَحاُب َيشْ  مْ ُحمْ   ْكِر َغــــــْريَ ُمْصــــــَحٍف فــــــَذا َحــــــُرمْ َكالــــــذِّ     َرتَ

هذا الفصل ذكر فيه آداب قضاء احلاجة، وذكر فيه مسنونات، وذكر فيه 

ًضا مكروهات، وذكر فيه حمرمات   .أ

: دأ أوًال بالسنن؛ ذكر من السنن أن يقول اإلنسان عند دخول اخلالءنب

َتْسِميٌَة : بسم اهللا، أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث، وهذا مذكوٌر يف قول الناظم

ٌذ بِ  بام ُعهد قوله يف هذا املقام، وما ورد عن النبي عليه الصالة  ؛ يعني ُعِهدْ َام َتَعوُّ

  .»أعوذ باهللا من اخلبث واخلبائث بسم اهللا،«: والسالم، وهو قول
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َتْقِديُمَك : أن يقدم رجله اليرسى يف الدخول، قال: الثاين من السنن

ى دخوالً  ؛ فإذا أراد اإلنسان أن يدخل إىل مكان قضاء احلاجة فإنه يقدم اليُْرسَ

ه    .يقدم اليمنى عند اخلروجرجله اليرسى عند دخوله، وسيأيت أ

يف الفضاء، إذا كان يقيض حاجته يف الفضاء؛ االبتعاد : الثالث من السنن

ء أو يف خالء فإنه ينبغي له أن يبتعد عن الناس، وذلك لعدة  يعني يف صحرا

  :أمور

أن هذا أسرت لعورته، طبًعا سرت العورة واجب، ولكن : األمر األول

  .االبتعاد مستحب

ئحة والصوت و: األمر الثاين ه يكون فيه بعٌد عن إيذاء الناس بالرا نحوه، أ

ه عليه الصالة والسالم كان إذا ذهب  عدوقد جاء يف احلديث أ   .املذهب أ

بعالر ؛ يعني أن يلبس نعًال، يعني يلبس يف قدمه مثًال؛ ما تَِعْل نْ َكَذا ا: ا

، شبشب، أو نعل، فإنه أفضل من جهة املحافظة عىل النظافة والطهارةيسمى 

  .وقد جاء يف هذا حديٌث يف إسناده مقال

تقديم اليمنى يف اخلروج؛ ألن اليمنى تقدم إىل األشياء : من السنن اخلامس

  .املكرمة، واليرسى تقدم إىل خالف هذا

؛ يعني عند خروجك من اخلالء واْسَتْغِفْر بَِحْمِد اهللاِ َجْل  :ثم بعد ذلك قال

نك، : تقدم رجل اليمنى، وتستغفر بحمد اهللا عز وجل، وهو بقولك غفرا

  .احلمد هللا الذي أذهب عني األذى، وعافاين: قولكوبحمد اهللا جل؛ يعني 
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نك ثابت يف األحاديث، وأما قول: وقول احلمد هللا الذ أذهب عني : غفرا

األذى وعافاين فإن احلديث فيه ضعف، ولكن العلامء يسهلون يف الضعف يف 

  .من األدعية واألذكارمثل هذا 

 الذي أذهب غفرانك، احلمد هللا: وعليه فال حرج عىل اإلنسان، أن يقول

وال خالف يف : عني األذى وعافاين، وقد قال الشيخ عبد الرمحن بن جاسم

ا ذكر هذا الدعاء   .مرشوعية مثل هذه األدعية، 

وهو استصحاب : ، وذكر األول منها- املكروهات-ثم انتقل إىل ما ُيكره 

و بام فيه اإلنسان بيشء فيه ذكٌر هللا تعاىل، دخول اخلالء بام يف ذكٌر هللا تعاىل، أ

  .يشٌء حمرتم

مْ ُحمْ ٍء َوُيْكَرُه اْستِْصَحاُب َيشْ :  قال   .ْكرِ َكالذِّ  َرتَ

فاإلنسان إذا كان عنده كتاٌب فيه ذكر هللا، أو كتيب فيه أذكار، فإنه يكره له 

أن يدخل اخلالء هبذا، إال إذا ُوجدت حاجة، فإن إذا ُوجدت احلاجة تسقط 

هة   .الكرا

َغْريَ ُمْصَحٍف : لهذا ذكره يف املحرمات، فقالفوأما املصحف فإنه حيرم، 

تعظيمه متعني ؛ يعني حرم دخول اخلالء باملصحف؛ ألن املصحف فَذا َحُرمْ 

  .وواجب وال جيوز ادخاله إىل اخلالء
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يعني -وال يشك يف حتريمه : قال الشيخ عالء الدين املرداوي يف اإلنصاف

فينبغي لإلنسان أن  وال يشك يف حتريمه عاقل، -دخول اخلالء باملصحف

  .يعظم املصحف

تتلخص من هذا أن؛ باب آداب قضاء احلاجة ُذكرت فيه السنن، وُذكرت 

، وقد أرشنا إىل كلِّ واحد مما يدخل يف ماتفيه مكروهات، وُذكرت فيه حمرَّ 

  .هذه

بسم اهللا وأعوذ باهللا من  اخلبث واخلبائث، وتقديم اليرسى يف : يف السنن

غفرانك، : نتعال، وتقديم اليمنى يف اخلروج، وقولالدخول، والبعد، واال

  .احلمد هللا الذي أذهب عني األذى وعافاين، عند اخلروج

فدخول اخلالء بام فيه ذكٌر هللا تعاىل، وأما املحّرم فهو : وما املكروهات

  .دخول اخلالء باملصحف، واهللا أعلم

  .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٣() ءُ ربعااأل(: يوم - ١١: رقم الدرس

ــــــــــــعَكــــــــــــَذا َأْن يُ  ا ًا َوَتْطِهــــــــــــْريً َمّســــــــــــ  )٣١(  َى َكـــــــــــَذا َكــــــــــــالٌم واْشـــــــــــتَِغاُل اليُْمنَــــــــــــ   َى نَ

ــــــــــــــــالَبْوِل ِيف  ــــــــــــــــقٍّ  بِ ـــــــــــــ  )٣٢(  َونحــــــــــــــــِوِه َوِيف  َش ـــــــــــــي اءٍ َنْحـــــــــــــِو إَن   ُدوَن َحاَجـــــــــــــٍة َتِف

ــــــــــــــــــــُرُم اْســــــــــــــــــــتِْدَباٌر اْســــــــــــــــــــتِْقَباُل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣٣(  َوَحيْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة إال إَذا ُحيَ   اُل لِقْبَل

  .الرمحن الرحيم بسم اهللا

ه وصحبه أمجعني أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آ

  :بعد

  .فهذا هو الدرس احلادي عرش من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

يف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نواصل الكالم يف آداب قضاء احلاجة، 

ايض ونكمل املكروهات، فقد وقفنا   : يف الدرس ا

ــــــــــٍء َوُيْكــــــــــَرُه اْستِْصــــــــــَحاُب َيشْ  مْ ُحمْ   ْكِر َغــــــْريَ ُمْصــــــَحٍف فــــــَذا َحــــــُرمْ َكالــــــذِّ     َرتَ

  :ُيكمل الناظم املكروهات فيقول

ــــــــــــا َكــــــــــــَذا َأْن يُ َوَتْطِهــــــــــــْريً  اَمســــــــــــ  )٣١(  َى َكـــــــــــَذا َكــــــــــــالٌم واْشـــــــــــتَِغاُل اليُْمنَــــــــــــ   َى عنَ

ــــــــــــــــالَبْوِل ِيف  ــــــــــــــــقٍّ  بِ ـــــــــــــ  )٣٢(  َونحــــــــــــــــِوِه َوِيف  َش ـــــــــــــي اءٍ َنْحـــــــــــــِو إَن   ُدوَن َحاَجـــــــــــــٍة َتِف

ــــــــــــــــــــُرُم اْســــــــــــــــــــتِْدَباٌر اْســــــــــــــــــــتِْقَباُل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاُل   )٣٣(  َوَحيْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة إال إَذا ُحيَ   لِقْبَل

ايض أن آداب قضاء احلاجة يذكرون فيها  طيب، كنا قد ذكرنا يف الدرس ا

هو : السنن، ثم يذكرون املكروهات؛ لتجتنب، وأول مكروه من املكروهات

ايضاستصحاب يشء ف   .يه ذكر اهللا تعاىل كام سبق يف الدرس ا
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يف هذا الدرس نأخذ الثاين، وما بعده من املكروهات؛ وهو الكالم، 

ا ورد يف اخلرب ناء قضاء احلاجة مكروه    .فالكالم أ

فرج باليمني، فإذا كان اإلنسان عىل قضاء حاجته فإنه مس ال: األمر الثاين

  .ُيكره له مس فرجه بيمينه

ًضا هذا : الثالث استعامل اليمني يف التطهري، وتطهري الذكر باليد اليمنى أ

َكَذا َكالٌم واْشتَِغاُل  :من املكروهات، وهذا هو الذي ذكره الناظم يف قوله

  ا ًا َوَتْطِهْريً َمّس  َى اليُْمنَ 

  .إذن مس الفرج باليمني مكروه، والتطهري باليمني مكروه

ال، قد يمسك : املس؟ نقول كيف يكون التطهري باليمني؟ أال يستلزم

اإلنسان احلجر بيمينه، فال يمس الذكر باليمني، لكنه يستعمله يف مسح الذكر، 

فإذا استطاع أن يستنجي من غري استعامل اليد اليمنى، فهذا هو املطلوب، وأما 

  .إذا مل يستطع فإن احلاجة ترفع الكراهة يف مثل هذا

بع من املكروهات ، وهذا الذي ذكره الناظم، البول يف شق ونحوه: الرا

  َونحِوهِ  َشقٍّ  بِالبَْوِل ِيف  َى عنَ َكَذا َأْن يُ : قال

ء، وكان هناك حفرة، أو شق، ونحوه، فإنه  إذا كان اإلنسان يف الصحرا

ُيكره له أن يعمد إليه، ويقيض فيه احلاجة، وإنام يقيض حاجته يف مكان ركٍن غري 

  .هذه الشقوق
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له يف إناء ونحوه من غري حاجة، أما إذا بو: طيب اخلامس من املكروهات

  .ُوجدت احلاجة إىل البول يف اإلناء، فإنه ال كراهة يف ذلك

  ثم انتقل بعد ذلك إىل املحرمات، فام هي املحرمات؟

ايض األول  دخول اخلالء بمصحف، ذكرنا : منها وهوذكرنا يف الدرس ا

ه حيرم، والثاين من املحرمات هو استقبال القبلة واس تدبارها عند قضاء أ

  احلاجة، إال إذا ُوجد حائل، يعني إيش؟

له رشًعا أن يتجه باجتاه  يعني اإلنسان إذا أراد أن يقيض حاجته، فال جيوز

ًضا أن يتجه عكس اجتاه القبلة، يبقى عنده إما أن يتجه إىل  القبلة، وال جيوز له أ

  .ارها فإنه ال جيوزاليمني أو اليسار عن القبلة، وأما استقبال القبلة واستدب

فال بأس  وقد جاء النهي عن ذلك يف احلديث، وأما إذا كان ذلك يف البنيان

زه يف البنيان فعل النبي صىل اهللا عليه وسلم، حيث قىض  به، والدليل عىل جوا

  .حاجته يف البنيان مستدبر الكعبة

  ائِلٍ حَ بِ  إال إَذا ُحيَاُل  :وهلذا قال الناظم

ٍل حيول بني اإلنسان وبني القبلة كالبنيان، البنيان يعني إذا كان هناك حائ

يعني البناء؛ يعني اآلن اإلنسان إذا كان يقيض حاجته يف دورة املياه يف داخل 

، فهذا ال حيرم عليه أن يكون مستقبًال القبلة، وال مستدبًرا القبلة؛ ألن البيوت

  .هذا يف البنيان
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مك مثًال، ولكن بينك وبني كذلك إذا كان يف الصحراء، وكانت القبلة أما

القبلة صخرة، واستقبل صخرة قريبة منه، أو استقبل سيارة قريبة منه، فأحالت 

  .بينه وبني القبلة، فإن هذا ال حيرم

ة من رؤوس املسائل  ة، وهذه املسأ هذا الذي ذكره الناظم يف هذه املسأ

 تعاىل اختالًفا اخلالفية؛ يعني من املسائل التي اختلف فيها العلامء رمحهم اهللا

  .مشهوًرا

إذن نتلخص من هذا؛ أن اإلنسان عند قضاء احلاجة ينبغي له أن يراعي 

  .، وأن يتجنب املكروهات واملحرماتالسنن الواردة يف ذلك

دخول اخلالء بيشء فيه ذكر اهللا تعاىل إال إذا كان : فمن املكروهات

ينا، الثاين ناء قضاء ا: مصحف فيحرم كام سيأ حلاجة من غري حاجة، الكالم أ

مس الفرج باليمني، والتطهري باليمني، وكذلك البول يف شق ونحوه؛ : الثالث

  .أو دوابيعني يف حفرة، ونحوه، إذا خشيت أن تكون فيها حيوانات، 

  .أخًريا البول يف إناء ونحوه

وأما الذي حيرم، فيحرم دخول اخلالء، أو حيرم عليه الدخول إىل مكان 

حف، وكذلك حيرم عليه أن يستقبل القبلة، أو أن يستدبرها قضاء احلاجة بمص

حال قضاء احلاجة إال إذا كان هناك حائل قريب منه بينه وبني القبلة، كام لو 

ه املبنية داخل البيوت، هذا ال حيرم كان اإلنسان يف البينان، أو يف دورات امليا

  .عليه، واهللا أعلم
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   .ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٤) (اخلميس(: ميو - ١٢: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــلٍّ   )٣٤(  ُرْق ُطـــــــــــــَت ُمْثِمـــــــــــــٍر اِئـــــــــــــٍل َوَحتْـــــــــــــحَ بِ  ٍث َوظِ ـــــــــــــــــــْق  َأْو ُمَتَحـــــــــــــــــــدَّ   يرُ َْتَف

ــــُه  ــــــــــــُمنَقِّ   )٣٥(  ا َاِهرً طــــَوَكــــْوُن َمــــا اْســــَتْجَمْرَت ِمنْ ــــــــــــال ِمــــــــــــَرا رُيــــــــــــ اًطــــــــــــا َرشْ يً   ى بِ

ـــــــــــــ ْوُث ال ُجيْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم َوال   )٣٦(  وال الِعَظـــــــــــــامُ  ِزُئ الـــــــــــــرَّ   َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ طَ وال ُمَعظَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه أمجعني أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :بعد

فهذا هو الدرس الثاين عرش من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، ومعنا 

لدرس بإذن اهللا عز وجل ما يتعلق بتتمة باب آداب قضاء احلاجة، ثم يف هذا ا

  .نبدأ بعد ذلك عن االستنجاء ورشوطه

السنن : ذكر الناظم رمحه اهللا ووفقه ونفع به يف آداب قضاء احلاجة

واملكروهات واملحرمات، وقد ذكرنا السنن واملكروهات، ونحن اليوم يف 

  .الكالم عن املحرمات

استقبال القبلة، واستدبارها إال إذا حيال : من املحرمات نوقد سبق معنا أ

بحائل، إال إذا كان هناك حائل بينه وبني القبلة، حائل قريب، فإن هذا ال يكون 

  .حمرًما، وقد سبق ذكر ذلك



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٧  

البول حتت شجرة مثمرة، فإن هذا حمرم، قال : الثاين من املحرمات

  َت ُمثِْمرٍ َوَحتْ  :الناظم

؛ يعني ُرْق طُ َت ُمثِْمٍر َوَحتْ : هو البول يف الطريق، قال: اتالثاين من املحرم

  .حيرم عىل اإلنسان أن يبول يف الطريق، وال جيوز له ذلك

البول يف املكان الذي جيلس فيه الناس ويتحدثون : األمر الثالث مما حيرم

ٍث : فيه، قال ه وقع يف النسخَأْو ُمَتَحدَّ ة ، هكذا بفتح الدال، وليس بكرسها؛ أل

ٍث بالكرس، والصواب بالفتح،  ؛ يعني مكان جلوس الناس للحديث، َأْو ُمَتَحدَّ

  .فإنه حيرم عىل اإلنسان أن يبول يف ذلك املكان

كذلك حيرم عليه أن يبول يف ظل نافع، مكان فيه ظل نافع ينتفع الناس به، 

وجيلسون يف ظله، فإنه ال جيوز له ذلك، وقد جاء ذلك يف األحاديث عن النبي 

  .صىل اهللا عليه وسلم، بام يف ذلك من أذية للناس

رشوط  -وفقه اهللا تعاىل-ننتقل بعد ذلك إىل االستجامر؛ ذكر الناظم 

وهي أن يكون املستجمر املستجمر به،  االستجامر، وهذه الرشوط منها رشوط

، قال   : به طاهًرا

ــــُه  ــــــــــــُمنَقِّ   )٣٥(  ا َاِهرً طــــَوَكــــْوُن َمــــا اْســــَتْجَمْرَت ِمنْ   ى بِــــــــــــال ِمــــــــــــَرا رُيــــــــــــ اًطــــــــــــا َرشْ يً

  :قال الناظم رمحه اهللا

ـــــــــــــــــــلٍّ   )٣٤(  ُرْق ُطـــــــــــــَت ُمْثِمـــــــــــــٍر اِئـــــــــــــٍل َوَحتْـــــــــــــحَ بِ  ٍث َوظِ ـــــــــــــــــــْق  َأْو ُمَتَحـــــــــــــــــــدَّ   يرُ َْتَف

ــــُه  ــــــــــــُمنَقِّ   )٣٥(  ا َاِهرً طــــَوَكــــْوُن َمــــا اْســــَتْجَمْرَت ِمنْ ــــــــــــال ِمــــــــــــَرا رُيــــــــــــ اًطــــــــــــا َرشْ يً   ى بِ
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ـــــــــــــ ْوُث وال الِعَظـــــــــــــامُ ال ُجيْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم َوال وال   )٣٦(  ِزُئ الـــــــــــــرَّ   َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ طَ ُمَعظَّ

إذن رشوط املستجمر به، أول رشط من املستجمر به، طبًعا املستجمر به 

هو احلجر أو املناديل أو اخلرق التي تستعمل يف مسح : ما هو؟ املستجمر به

  .اخلارج من السبيل

يعني إذا بال اإلنسان قضاء حاجته، يبقى هناك بوٌل عىل رأس الذكر، فإنه 

هذا اليشء الذي ول بمنديل أو خرقة أو حجر، فيشرتط يف يمسح ذلك الب

، فال يصح استعامل يشٍء نجٍس يف إزالة اخلارج من  يستجمر به أن يكون طاهًرا

  .ايً ُمنَقِّ  ا َاِهرً طَوَكْوُن َما اْستَْجَمْرَت ِمنُْه : السبيل، وهذا ما قاله الناظم

اخلارج حتى يبقى  أن يكون منقًيا، واملنقي هو الذي يزيل: الرشط الثاين

ٌر ال  اء، يعني ُيذهب كل ما يف املوضع، إال إذا كان هناك أ ٌر ال يزيله إال ا أ

اء، فهذا معفو عنه   .يمكن أن يزال إال با

نا اشرتطنا أن يكون  فبناء عىل ذلك ال جيوز االستجامر باليشء النجس؛ أل

، وال جيوز االستجامر باليشء األملس الذي ال ينقي املحل، مثل الزجاج  طاهًرا

ه ال ينقي، املحل   .األملس، يمسح بزجاجة ملساء، فإن هذا ال شك أ

  : والناظم يقول

ــــُه  ــــــــــــُمنَقِّ   )٣٥(  ا َاِهرً طــــَوَكــــْوُن َمــــا اْســــَتْجَمْرَت ِمنْ   ى بِــــــــــــال ِمــــــــــــَرا رُيــــــــــــ اًطــــــــــــا َرشْ يً



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٩  

يعني أن كونه طاهًرا منقًيا فهذا رشٌط من الرشوط وليس فقط أمًرا 

ء وال جدال، ال متاري، وال ى بِال ِمَرا ريُ  اطً َرشْ : مستحًبا، وقال ؛ يعني بغري مرا

  .نعمجتادل يف هذا األمر؛ ألن هذا أمٌر ثبت الدليل والربهان عليه، 

أن يكون املستجمر به شيًئا غري منهٍي عنه، أما إذا : ثم ذكر الرشط الثالث

يزيل حكم استجمر باألشياء التي جاء النهي عنها فإن هذا ال جيزئ وال 

  : النجاسة، حيث قال الناظم

ـــــــــــــ ْوُث وال الِعَظـــــــــــــامُ ال ُجيْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌم َوال   )٣٦(  ِزُئ الـــــــــــــرَّ   َعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامُ طَ وال ُمَعظَّ

وهذه األشياء جاء النهي عنها، فال يصح االستجامر هبا؛ وهي الروث، قد 

الروث هو فضالت احليوان، يعني الغائط أو نحوه الذي خيرج من .. يقول قائل

  .لروث ال يصح االستجامر بهاحليوان، فهذا ا

أن يكون املستجمر به : طيب نحن اشرتطنا الرشط األول: قد يقول قائل

، والروث ليس بطاهر، نقول الروث إذا كان من حيوان مأكول اللحم : طاهًرا

، طيب لو كان طاهًرا هل يصح االستجامر به؟ ه يكون طاهًرا   سبق معنا أ

ء كان روًثا من حيوان يؤكل ال، الروث ال يصح االستجامر به: نقول ، سوا

ٍن يؤكل حلمه فإن هذا كله ال يصح االستجامر بهحلمه، أو كان    .روًثا من حيوا

: العظام، كذلك ال يصح االستجامر بالعظام، طبًعا ليش نحن نقول: الثاين

ه جاء النهي عن الروث والعظام، كذلك العظام ال يصح  إنه ما يصح؟ أل

  .االستجامر هبا
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دابة مزكاة  إذا كانت عظام ميتة، فهي نجسة لكن إذا كانت عظام والعظام

  .فإهنا ليست نجسة لكن ال يصح االستجامر هبا

املعظم؛ وهو اليشء املحرتم، كام لو أخذ ورقة فيها : الثالث من املنهي عنه

ذكٌر هللا عز وجل، أو فيها علوٌم نافعة واستجمر هبا، فإنه ال يصح استجامره، 

  .االستجامر وال جيزئه هذا

ا له من احلرمة والكرامة، وال جيوز  كذلك ال يصح االستجامر بالطعام، 

  .لإلنسان أن يستعمله إلزالة اخلارج من السبيل

ة قضاء احلاجة واالستجامر، وسيأيت  إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم بمسأ

ر، دم إن شاء اهللا ما يتعلق بالعدد املشرتط يف االستجاممعنا يف الدرس القا

  .وكذلك ما يتعلق بسنن االستجامر، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٦() السبت(: يوم - ١٣: رقم الدرس

ــــــــــُرتِ  ِت واْش ا   وُســـــــــــــــــنَّ َأْن يـــــــــــــــــوُ َْتَر بِاَملْســــــــــــــــــَحاِت   )٣٧(  َط الــــــــــثَّالُث ِمــــــــــن َمــــــــــرَّ

ــــــــاَوَحــــــــ ــــــــتِْعَامُل َم ُه اْس ــــــــَقــــــــْد  ءٍ دُّ ـــــــــــٍة ِيفِ   )٣٨(  رْ َطُه   ُعْضـــــــــــٍو َقـــــــــــْد ُشـــــــــــِهرْ  ُكـــــــــــلِّ  بِنِيَّ

ــــــــــا بَ  ِيفِ  ــــــــــَىل َم ــــــــــوآيــــــــــِة الُوُضــــــــــو َع ــــــــــــــــــُروٌض ُســــــــــــــــــنَنُ   )٣٩(  ا يَّنُ وٌط َوُف ــــــــــــــــــُه ُرشُ   َل

  .الرمحن الرحيم بسم اهللا

ه وصحبه أمجعني، أما احلمد هللا،  وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :بعد

أهًال وسهًال بكم، يف هذا الدرس من دروس النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

وهذا هو الدرس الثالث عرش، ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نتناول ما 

ما يتعلق بعدد يتعلق بإكامل أحكام االستجامر، ويف هذا الدرس نتناول حتديًدا 

  :-وفقه اهللا- االستجامر حيث قال الناظم 

ِت ُرتِ واْشــــــــــ ا   وُســـــــــــــــــنَّ َأْن يـــــــــــــــــوُ َْتَر بِاَملْســــــــــــــــــَحاِت   )٣٧(  َط الــــــــــثَّالُث ِمــــــــــن َمــــــــــرَّ

ــــــــا ــــــــتِْعَامُل َم ُه اْس ــــــــَقــــــــْد  ءٍ َوَحــــــــدُّ ـــــــــــٍة ِيفِ   )٣٨(  رْ َطُه   ُعْضـــــــــــٍو َقـــــــــــْد ُشـــــــــــِهرْ  ُكـــــــــــلِّ  بِنِيَّ

ــــــــــا بَ  ِيفِ  ــــــــــَىل َم ــــــــــوآيــــــــــِة الُوُضــــــــــو َع ــــــــــــــــــُروٌض ُســــــــــــــــــنَنُ   )٣٩(  ا يَّنُ وٌط َوُف ــــــــــــــــــُه ُرشُ   َل

أن عدد  -وفقه اهللا تعاىل-الستجامر فقد بّني الناظم أما بالنسبة لعدد ا

َط واْشُرتِ : د مشرتط وهو ثالث مسحات منقية، قالاالستجامر عندنا عد

اِت    الثَّالُث ِمن َمرَّ

ت، والبد أن تكون هذه الثالث املرات، حيصل هبا  إذن البد من ثالث مرا

أو باملناديل أو نقاء يف االستجامر الذي هو املسح باألحجار اإلنقاء، واإل
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ر الذي ال يمكن إزالته إال  ر كامًال إال األ باخلرق، ونحو ذلك، هو أن تزيل األ

اء فهو معفو عنه   .با

اء، إذن هذا هو : وهلذا يقول الفقهاء ر ال يزيله إال ا هو أال يبقى أ

  .بالنسبة لعدد املسحات املشرتط، أقل يشء ثالث مسحات

ة اخلارج من السبيل، أو مل  حتصل هبا إزالطيب، إذا فرضنا أن الثالث مل

قى  حيصل هبا اإلنقاء، فإنه جيب بعة، طيب، إذا زاد رابعة وأ أن يزيد الرا

بعة، فهل يزيد خامسة؟ نقول وهذا هو العدد يستحب أن يزيد خامسة، : بالرا

  .املستحب أن يقطع عىل وتر

، فيستحب الوتر عكس الشفع؛ يعني إذا كان انتهى وحصل اإلنقاء بأربع

أن يزيد خامسة، إذا حصل اإلنقاء بست فيستحب أن يزيد السابعة، وهكذا، 

  وُسنَّ َأْن يوُ َْتَر بِاَملْسَحاِت : وهذا معنى قول الناظم

؛ ثالث، مخس؛ يعني عدد فردي بالتعبري  يعني أن تكون املسحات وتًرا

ء؛ أل: طيب واحد؟ إيش يكون؟ نقولالريايض،  ن واحد ال حيصل به اإلجزا

  .أقل يشء ثالث مرات

هُ : ثم انتقل الناظم إىل أحكام الوضوء، وذكر تعريف الوضوء، قال  َوَحدُّ

وحده؛ يعني : ؛احلد هو التعريف، يعني إذا قرأت يف كتب أهل العلم، يقولون

  .وتعريفه، واضح؟ احلد هو التعريف

  تعريف الوضوء؟فام 
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ُه اْســــــــتِْعَامُل َمــــــــا ــــــــــٍة ِيفِ بِ   )٣٨(  رْ َطُهــــــــَقــــــــْد  ءٍ َوَحــــــــدُّ   ُعْضـــــــــــٍو َقــــــــــْد ُشـــــــــــِهرْ  ُكــــــــــلِّ  نِيَّ

هو استعامل ماء طهور بنية يف أعضاء الوضوء : إذن تعريف الوضوء

اء الطهور بنية يف أعضاء الوضوء رْ َطهُ َقْد  ءٍ اْستِْعَامُل َمااألربعة، إذن  ؛ هو ا

َقْد ُعْضٍو  ُكلِّ  ِيفِ : األربعة، وأعضاء الوضوء األربعة أشاء إليها الناظم بقوله

  .آيِة الُوُضو ِيفِ  ُشِهرْ 

: واألعضاء التي ُشهرت يف آية الوضوء، التي ُذكرت يف آية الوضوء هي

  .الوجه واليدين، والرأس والرجلني، أربعة أعضاء

وٌط َوُفُروٌض ُسنَنُ  ا يَّنُوَعَىل َما بَ  رشوط  ؛ يعني سيبّني يف هذا البابَلُه ُرشُ

  .وءالوضوء، ثم فروض الوضوء، ثم سنن الوض

  ما الفرق بني الرشوط والفروض والسنن؟

الرشوط هي  أمور تتوقف صحة العبادة، أو صحة األمور عىل : نقول

وجودها، فإذا انعدمت، ال يمكن أن يصح الوضوء، هذه هي الرشوط؛ إذا 

  .ُوجدت ال يلزم أن يصح الوضوء، لكن إذا انعدمت فإن الوضوء ال يصح

اء طهورً  اء طيب، يعني مثًال كون ا ا ال يمكن أن يصح الوضوء إذا كان ا

اء طهوًرا هذا رشط   .طهوًرا؛ ألن كون ا

  طيب الفروض؟

ء التي تتكون منها العبادة، أو  ء التي الفروض هي األجزا هي األجزا

  .يتكون الوضوء منها، التي هي غسل الوجه، واليدين والرجلني إىل آخره
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يثاب اإلنسان إذا فعلها، والسنن؟ السنن هي أموٌر مستحبة مرغب فيها، 

ًضا ال يبطل الوضوء برتكها م إذا تركها، وأ   .ولكنه ال يأ

هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وإن شاء اهللا عز وجل يف الدرس القادم نكمل 

  .أحكام الوضوء، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٧() األحد(: يوم - ١٤: رقم الدرس
و ــــــــــــــــإلا هُ ُطــــــــــــــــُرشُ ــــــــــــــــُل  مَّ ْســــــــــــــــالُم ُث   الَعْق

  

ــــــــــــــــــــاط  )٤٠( ــــــــــــــــــــاَرُة ا   َكــــــــــــــــــــَذاَك اِحلــــــــــــــــــــلُّ  ءَه

ـــــــــــــــــا      ءِ األَْعَضـــــــــــــــــا ِيف  عِ نِـــــــــــــــــَوَعـــــــــــــــــَدُم ا

  

ــــــــــــــــــــتِنَْجا  )٤١( ــــــــــــــــــــِن اْس ُغــــــــــــــــــــُه ِم ــــــــــــــــــــَذا فَرا   ءِ َك

ــــــــــــــــــــــنوَ    ــــــــــــــــــــــٌة ُث ــــــــــــــــــــــَدْث  مَّ يَّ   لِــــــــــــــــــــــَدائِِم احلَ

  

طٌ   )٤٢( ـــــــــِت َفْرِضـــــــــِه َرشْ   َحـــــــــَدْث  ُدُخـــــــــوُل َوْق

  .الرمحن الرحيم بسم اهللا  

ه وصحبه أمجعني، أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :بعد

بع عرش من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل   .هذا هو الدرس الرا

يف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل سنتناول رشوط الوضوء، حيث سبق 

ايض أن أحكام الوضوء منها؛  فروٌض، رشوٌط، ومنها؛ معنا يف الدرس ا

  :ومنها؛ سنن، كام قال الناظم

ــــــــــا بَ  ِيفِ  ــــــــــَىل َم ــــــــــوآيــــــــــِة الُوُضــــــــــو َع ــــــــــــــــــُروٌض ُســــــــــــــــــنَنُ   )٣٩(  ا يَّنُ وٌط َوُف ــــــــــــــــــُه ُرشُ   َل

  فام هي رشوطه؟

  :- وفقه اهللا-هي التي سيذكرها الناظم يف هذا الدرس، حيث قال 
و ــــــــــــــــإلُه اُطــــــــــــــــُرشُ ــــــــــــــــُل  مَّ ْســــــــــــــــالُم ُث   الَعْق

  

ــــــــــــــــــــاط  )٤٠( ــــــــــــــــــــاَرُة ا ــــــــــــــــــــذَ  ءَه   اَك اِحلــــــــــــــــــــلُّ َك

ـــــــــــــــــا      ءِ األَْعَضـــــــــــــــــا ِيف  عِ نِـــــــــــــــــَوَعـــــــــــــــــَدُم ا

  

ــــــــــــــــــــتِنَْجا  )٤١( ــــــــــــــــــــِن اْس ُغــــــــــــــــــــُه ِم ــــــــــــــــــــَذا فَرا   ءِ َك

ــــــــــــــــــــــنوَ    ــــــــــــــــــــــٌة ُث ــــــــــــــــــــــَدْث  مَّ يَّ   لِــــــــــــــــــــــَدائِِم احلَ

  

طٌ   )٤٢( ـــــــــِت َفْرِضـــــــــِه َرشْ   َحـــــــــَدْث  ُدُخـــــــــوُل َوْق

وإذن هذا الكالم كله عن رشوط الوضوء،    ؛ يعني رشوط الوضوء، هُ طُ ُرشُ

  فام هي رشوط الوضوء؟
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اإلسالم، فال يصح الوضوء من الكافر، الكافر لو توضأ، : لرشط األولا

ؤه ال يصح، ليش؟ ألن نيته باطلة، وألن العمل ال يقبل إال من فإن وضو

  .املسلم، واإلسالم رشٌط لقبول مجيع األعامل، أما الكافر فال ُيقبل منه العمل

  .أن يكون املتوضأ مسلًام : إذن الرشط األول

العقل؛ البد أن يكون املتوضأ عاقًال، أما املجنون فال تصح  :الرشط الثاين

ال الوضوء، وال غري الوضوء، فإذا توضأ املجنون فإن وضوؤه منه العبادات، 

  .غري صحيح

اء : الرشط الثالث من رشوط الوضوء اء؛ يعني أن يكون ا طهورية ا

اء ال اء النجس، فإن ا اء الطاهر، وا نجس نجس، وال طهوًرا، وخرج هبذا ا

اء  اء الطاهر الذي سبق معنا يف أوائل الدروس، ا يصح الوضوء منه، وا

الطاهر طاهر يف نفسه لكنه غري مطهر لغريه؛ يعني ال جيوز استعامله يف الغسل 

رشبه مثًال، وال يتنجس به الثوب لو وقع لكنه ال  أو يف الوضوء، لكن جيوز

  .ُيتطهر به

اء طهورية: إذن الرشط الثالث َهاَرُة ط: ، وهي التي ذكرها الناظم بقولها

ا ، فإن ءا اء طاهًرا اء طهوًرا، ال كون ا اء؛ يعني كون ا ، ومراده بطهارة ا

اء  اء طاهًرا ليس رشًطا يف صحة الوضوء، بل إن الوضوء ال يصح با كون ا

اء الطهور فقط   .الطاهر، وإنام يصح با
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د؛ ما ذكره الناظم يف أوائل وهذا يبينه ويوضحه ويدل عىل أ ن هذا هو املرا

واب عند كالمه عن أقسام املياه   .األ

  .إذن هذا الرشط الثالث

بع اء ماًء َكَذاَك اِحللُّ ، ما معنى َكَذاَك اِحللُّ  :الرشط الرا ؟ يعني أن يكون ا

اء مباح؟ اء مباًحا، كيف يكون ا اء، يعني أن يكون ا   حالًال، مباًحا، إباحة ا

لو رسق اإلنسان : بعض الناس قد يستخدم ماًء حمرًما عليه، مثل: قولن

إىل البقالة، وأخذ القارورة من  ماًء من غريه، أو أخذ ماء غريه بغري إذنه، دخل

اء وهرب، ثم توضأ هبا، نقول ه يشرتط لصحة : ا الوضوء غري صحيح؛ أل

اء مباًحا، واضح؟   الوضوء أن يكون ا

ا : انع يف األعضاء، قال الناظمعدم ا: الرشط اخلامس  ِيف  عِ نِ َوَعَدُم ا

ا ، يعني إيش ءِ األَْعَضا   ؟ءِ األَْعَضا ِيف  عِ نِ َوَعَدُم ا

اء إىل البرشة، أحياًنا اإلنسان يذهب  يعني عدم وجود ما يمنع وصول ا

للوضوء يكون مثًال عىل أظفار املرأة مناكري، مثًال، أو يكون اإلنسان عىل جلده 

اء إىل البرشة لصق،   .أو عليه دهان أو بوية، أو يشء مما يمنع وصول ا

اء إىل : نقول نع التي متنع وصول ا ال يصح الوضوء مع وجود هذه املوا

اء، واضح يا  البرشة، فُيشرتط لصحة الوضوء عدم وجود ما يمنع وصول ا

ين؟   إخوا
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غ اإلنسان من االستنجاء، ق: طيب، السادس من رشوط الوضوء : الفرا

ُغُه ِمِن اْستِنَْجا ، يعني إيش هذا الكالم؟ هل معنى هذا الكالم أن ءِ َكَذا فَرا

  قبل ذلك لدورة املياه ليستنجي؟اإلنسان كل مرة يذهب للوضوء يذهب 

ال ليس هذا هو املقصود، إنام املقصود أن اإلنسان لو قىض حاجته : نقول

توضأ عىل طول، ال، البد فإنه ال جيوز له أن خيرج من مكان قضاء احلاجة، وي

أن يكون قد استنجى أو استجمر قبل ذلك؛ يعني اإلنسان قىض احلاجة، ومل 

وضوؤك غري صحيح، : يمسح املكان، ومل يغسل املكان، وقام توضأ، نقول

  .البد أن تستجمر أو تستنجي بعد قضاء احلاجة

وليس معنى هذا أن تكرر هذا مع كل وضوء، وإنام تكرره مع كل خارج 

اء، أو م ن السبيلني، مع كل مرة تقيض فيها حاجتك، فالبد من االستنجاء با

  .االستجامر باملناديل أو األحجار أو نحوها

إنام األعامل «هو النية، : طيب، الرشط السابع من رشوط الوضوء

ات وضوؤه غري صحيح، : ، نقول، لو اإلنسان أراد أن يتوضأ من غري نية»بال

  ة؟كيف يتوضأ من غري ني

راح اإلنسان يستيقظ من النوم، وذهب مبارشة إىل مكان غسل : نقول

اء وغسل يديه، وغسل وجه، ال ألجل الوضوء، وال  الوجه، مثًال ففتح ا

ألجل الصالة، وإنام ألجل تنشيط نفسه، وغسل الوجه، وتنظيف الوجه، ثم 
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فه، ومل ًضا لينظف أ ًضا تسوك مثًال باملعجون، ومتضمض، واستنشق أ  يضع أ

ه يريد الصالة ه يريد الوضوء، وال أ   .يف باله أصًال أ

ال، الوضوء غري صحيح؛ لعدم وجود : نقول وضوؤه صحيح؟: هل نقول

  .النية، والنية رشٌط لصحة الوضوء

ُدُخوُل  لَِدائِِم احلََدْث  مَّ ثُ : الرشط السابع هو الذي ذكره الناظم يف قوله

طٌ    معنى هذا الكالم؟ ، ماَحَدْث  َوْقِت َفْرِضِه َرشْ

يعني هناك رشٌط حدث، وُوجد فقط للشخص الذي حدثه دائم، لدائم 

احلدث، هناك رشط حدث له؛ وهو دخول وقت فرضه، يعني إيش هذا 

  الكالم؟

أهيا األخوة، عندنا بعض الناس قد يكون مبتىل بسلس البول؛ يعني أن 

بول، فالبول خيرج يف اخلروج يف مجيع األوقات، وال يملك حبس ال بوله مستمر

  .باستمرار من غري إرادته

ه يتوضأ  فهذا اإلنسان جيب عليه أن يتوضأ لكل وقت صالة، فال يصح أ

لصالة الظهر، إال بعد دخول وقت الظهر، ال يصح أن يتوضأ لصالة املغرب، 

  .إال بعد دخول وقت صالة املغرب وهكذا

س بول عنده، طيب، إذن هذا الشخص الذي هو دائم احلدث، إذا فيه سل

أو مستحاضة مثًال الدم مستمر عندها، أو عنده سلس ريح، أو عنده جرح 

  .ينزف ال يرقى
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تم تعرفون إنه اجلرح الدم الكثري الذي خيرج من البدن ينقض الوضوء  أ

  .عىل املذهب

  طيب، هؤالء الناس ما العمل؟

ا يتوضأ إذا دخل وقت الصالة، ثم يصيل بقية الوقت، وال يرضه م: نقول

  خرج منه بعد ذلك، من غري إرادة، واضح؟

  طيب، هذا الشخص هل يصح أن يتوضأ قبل دخول الوقت؟

ال، هذا الشخص الذي فيه حدٌث دائم ال يتوضأ إال بعد دخول : نقول

وقت الصالة، فيكون من رشوط الوضوء يف حقه دخول وقت فرضه، وهذا 

طٌ  ُدُخوُل َوقِْت  لَِدائِِم احلََدْث  مَّ ثُ : معنى قوله   .؛ يعني رشط إن وجدَحَدْث  َفْرِضِه َرشْ

  .وهذا هو درسنا يف هذا اليوم

اء، العقل، اإلسالم :رشوط الوضوء: باختصار اءطهورية ا ، ، إباحة ا

اء إىل البرشةعدم وجو  أو االستجامر،  فراغ من االستنجاء، الما يمنع وصول ا

  .والنية

: وهو بوٍل أو استحاضة، ورشٌط أخري يتعلق بدائم احلدث كمن به سلس

  .، واهللا أعلمدخول وقت الفرض

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٨( )االثنني(: يوم - ١٥: رقم الدرس
ــــــــعَ  ــــــــُح َم ــــــــاُل واَملْس   ـاْلــــــــ ُفُروُضــــــــُه األَْغَس

  

تِيـــــــــــــِب ُحتْ  ءِ ِوالــــــــــــــ  )٤٣( ْ   ِســـــــــــــِن الَعَمـــــــــــــْل والرتَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمَيٌة ِيفِ  َواِجُب لِ  َتْس   َأوَّ

  

ْيــــــــِه َعــــــــىل الَقــــــــْوِل : َأْي   )٤٤( ــــــــِيل اَغْســــــــِل َكفَّ   جلَ

ـــــــــــــــوالَفـــــــــــــــُم َواألَ    ـــــــــــــــالْ ـــــــــــــــَدْهيِْم َدَخ   ُف َل

  

أْسِ  األُْذَن ِيفِ  مُّ الَوْجِه، ثُ  ِيفِ   )٤٥(   اجعال الرَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .الرمحن الرحيم بسم اهللا

ه وصحبه أمجعني، أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :بعد

أهًال وسهًال بكم يا طلبة العلم، وياطالبات العلم، أحي فيكم هذا اجلد، 

وهذا االجتهاد، وهذه اهلمة، وهذه املواصلة يف حفظ املتن، ويف التفقه يف 

  .»لدينمن يرد اهللا به خًريا يفقه يف ا«: الدين، والنبي صىل اهللا عليه وسلم يقول

  .فهنيًئا لكم، وهنيًئا لكم، وهنيًئا لكم

واحذروا أن يتطرق إليكم امللل و الكسل، كونوا أصحاب مهة تناطح 

  .بالاجل
ــــــــــــــــــاُعوَن َقــــــــــــــــــْد    َدَبْبــــــــــــــــــَت لِْلَمْجــــــــــــــــــِد َوالسَّ

  َبَلُغوا 

َقـــــــــــْوا ُدوَنـــــــــــه األُُزَرا   ْ   َجْهـــــــــــَد النُُّفـــــــــــوِس َوَأ

ــــــــــرُ    ــــــــــى َمــــــــــلَّ َأْكَث   ُهمْ َفَكاَبــــــــــُدوا اْملَْجــــــــــَد َحتَّ

  

ا    ــاَنَق اْملَْجـــــــــَد َمــــــــْن َأْوَىف َوَمـــــــــْن َصـــــــــَربَ   َوَعــــــ

ــــــــــــهُ    ــــــــــــَت آكُِل ْ ْــــــــــــًرا َأ   ال َحتَْســــــــــــِب اْملَْجــــــــــــَد َمت

  

ا    ــــــــِربَ ـــــــى َتْلَعـــــــَق الصَّ ْجــــــــَد َحتَّ   َلـــــــْن َتْبُلـــــــَغ اْملَ
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ال متل، كلها مخس دقائق يف اليوم تسمع الدرس إىل سبع دقائق، وحتفظ 

يات، وبإذن اهللا عز وجل إذا عند : األولكام قال  انتهى هذا الربنامج ثالثة أ

  .الصباح حيمد القوم الرسى، ال متل، وال تفشلوا، جدوا واجتهدوا

  .ومرحًبا وأهًال بكم يف هذا الدرس اخلامس عرش من دروسنا

  : هذا الدرس خمصص للكالم عن فروض الوضوء، قال الناظم
ــــــــعَ  ــــــــُح َم ــــــــاُل واَملْس   ـاْلــــــــ ُفُروُضــــــــُه األَْغَس

  

تِيـــــــــــــِب ُحتْ  ءِ ِوالــــــــــــــ  )٤٣( ْ   ِســـــــــــــِن الَعَمـــــــــــــْل والرتَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمَيٌة ِيفِ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َتْس لِ  َواِجُب   َأوَّ

  

ْيــــــــِه َعــــــــىل الَقــــــــْوِل : َأْي   )٤٤( ــــــــِيل اَغْســــــــِل َكفَّ   جلَ

ـــــــــــــــوالَفـــــــــــــــُم َواألَ    ـــــــــــــــالْ ـــــــــــــــَدْهيِْم َدَخ   ُف َل

  

أْسِ  األُْذَن ِيفِ  مُّ الَوْجِه، ثُ  ِيفِ   )٤٥(   اجعال الرَّ

م، قبل  أن نذكر فروض الوضوء الناظم فروض الوضوء أهيا األخوة الكرا

يات ما جيب يف الوضوء، والذي جيب يف الوضوء نوعان : هنا ذكر يف هذه األ

تسقط يف حالة السهو، : منها فروض ال تسقط سهًوا وال عمًدا، ومنها واجبات

  .لكنها ال تسقط العمد

  فام هي الفروض؟

ِذيَن يَ {: ، يف قولههي التي ذكرها اهللا عز وجل يف القرآن: الفروض َا الَّ اَأهيُّ

َالِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكمْ  ائدة[} آَمنُوا إَِذا ُقْمُتْم إَِىل الصَّ   .]٦: ا

غسل الوجه، هذا أول الفروض، غسل الوجه، والوجه هو ما : األول

حتصل به املواجهة، فيدخل فيه من منابت شعر الرأس من ناحية األعىل، إىل 
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ى لو كان عنده حليه يف وجهه فإنه يغسل حت -يقول الفقهاء-أسفل يشء حتى 

  .ظاهر هذه اللحية، ولو كانت مسرتسلة، وأما عرًضا فهو من األذن إىل األذن

الثاين من فروض الوضوء غسل اليدين مع املرفقني، فيجب عىل اإلنسان 

ف  ه يف الوضوء أن يغسل يديه من أطرا األصابع إىل املرفقني، وحتى املرفق، ترا

لذي يعتمد عليه اإلنسان، يسميه بعض الناس كوع، لكنه يف داخل، املرفق ا

  .اللغة ال يسمى كوًعا، هذا املرفق داخل البد من غسله

  .إذن غسل اليدين يشمل من أطراف األصابع إىل املرفق

  .هو مسح الرأس، مسح مجيع الرأس: الثالث من فروض الوضوء

فالبد من هو غسل الرجلني مع الكعبني، : الرابع من فروض الوضوء

  .غسل الرجلني

املواالة، وما معنى املواالة؟ معنى املواالة؛ أن : اخلامس من الفروض

يل بني أعضاء الوضوء، فال ُيؤخر بعض األعضاء عن بعٍض، بحيث  حيصل التوا

  .مثًال يغسل وجهه ثم ينشغل بيشء ويرجع بعد مخس دقائق، فيغسل يديه

يلال، انقطعت : نقول عاة املواالة، انقطع التوا  بني األعضاء، فالبد من مرا

الة، ما هو ضابط املواالة؟   املوا

أال يؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي : ضابط املواالة: املذهب يقول

اء الذي عىل الوجه، قبله ، يعني لو أخرت غسل اليدين حتى نشف وجف ا

  .الزم تعيد الوضوء من أوله: نقول
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  .واالةامل: إذن هذا هو اخلامس من فروض الوضوء

الرتتيب، الرتتيب بني الفروض؛ يعني ما : السادس من فروض الوضوء

ا سأمسح رأيس: يقدم مثًال؛ يقول أوًال، أو أغسل رجيل أوًال، ال، البد أول  أ

يشء غسل الوجه، ثم غسل اليدين من أطراف األصابع إىل املرفقني، ثم مسح 

  .الرأس، ثم غسل الرجلني

  .يصح، البد أن يرتب ما: فلو بدأ بالرجلني، نقول

  طيب، هذا بالنسبة لفروض الوضوء، طيب، ما هو الواجب يف الوضوء؟

التسمية يف أوله، التسمية قبل أول الواجبات، يعني إيش : الواجب فيه

قبل أول الواجبات؟ يعني جيب أن نسمي قبل أن يغسل وجه، وال قبل أن 

ه اإلنسان يف الوضوء قبل ما يغسل وجه   .ه يغسل كفيه ثالًثايغسل كفيه؛ أل

، إذن ال جيب أن غسل الكفني ثالًثا هذا سنة يف الوضوء، وليس بواجب

تسمي قبله إال يف حالة واحدة، إيش هي هذه احلالة؟ يف حالة اإلنسان إذا كان 

ا استيقظ يف النهار، أو يف الصباح،  قائًام من النوم، اإلنسان نام يف الليل، و

جيب قبل ما تتوضأ أن تغسل كفيك ثالًثا، : نقول حتى لو استيقظ بالليل قام،

  .واجب عليك هذا

ًضا قبل  طيب، إذا كان هذا واجب عليك، إذن جيب أن تقدم التسمية أ

غسل الكف، الكفني ثالًثا، وهذا خاص بحالة اإلنسان املستيقظ من نوم الليل 

  .الناقض للوضوء عىل ما سيأيت ذكره إن شاء اهللا
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: عندنا الواجب يف الوضوء، أول يشء :ونقول إذن نلخص هذا الدرس،

  .، والثاين واجبات الوضوءفروض

ة وهي -عفًوا -قبل التلخيص  أن غسل الوجه : نريد أن نكمل مسأ

غسل داخل الفم؛ يعني ُتدخل : يدخل فيه املضمضة واالستنشاق، املضمضة

اء اء يف الفم، ثم تلفظه، هذه املضمضة ا   .إىل الفم، وُحترم ا

مضة اليل هي غسل الفم، هذه جزٌء من غسل الوجه، فهي فرض من املض

ف جزٌء  ف، فإن غسل األ الفروض، وكذلك االستنشاق؛ اليل هو غسل األ

ًضا عىل املذهب   .من غسل الوجه، وهو فرٌض من الفروض أ

  .واالستنشاقإذن يدخل يف غسل الوجه املضمضة 

ة أخرى، وهي تدخل يف مسح الرأس، وهو أ ه يدخل يف مسح فيه مسأ

الرأس مسح األذنني، فإن األذنني من الرأس، كام جاء ذلك يف بعض 

األحاديث؛ أن األذنني من الرأس، فيجب بعد ما يمسح رأسه أن يمسح مع 

  .ذلك أذنيه

  .هذا خالصة درس اليوم

  .فروض، وعندنا واجبات إذن عندنا ما جيب يف الوضوء، وعندنا

، كلمة األغسال هذه يف ُفُروُضُه األَْغَساُل  :الفروض، ذكرها الناظم يف قوله

كالم الناظم، األغسال يشمل غسل الوجه، وغسل اليدين مع املرفقني، وغسل 
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واألغسال كلمة دخل حتتها ثالثة فروض؛  األغسال، إذن هذه هيالرجلني، 

  .غسل الوجه، وغسل اليدين، وغسل الرجلني

لرأس، إذن انتهينا من أربعة، باقي ؛ واملسح يدخل فيه مسح اـالْ  واَملْسُح َمعَ 

تِيِب ؛ يعني مع املواالة، ءِ الِوال َمعَ : معنا الرتتيب واملواالة، قال ْ ؛ ورشحنا والرتَّ

ت حمسن للعمل؛ إذا فعلت ِسِن الَعَمْل ُحتْ معنى الرتتيب،    .هذه الفروض فأ

لِ  َواِجُبُه َتْسِميٌَة ِيفِ : ثم انتقل إىل الواجب، قال مية واجبة يف أول ؛ إذن التسَأوَّ

  .الوضوء، قبل أن يأيت بأول واجبات الوضوء

  :قال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمَيٌة ِيفِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُه َتْس لِ  َواِجُب   َأوَّ

  

ْيــــــــِه َعــــــــىل الَقــــــــْوِل : َأْي   )٤٤( ــــــــِيل اَغْســــــــِل َكفَّ   جلَ

يعني إيش غسل الكفني؟ يعني غسل الكفني إذا كان قائًام من نوم الليل   

جيب غسلها  ؛ إنههو مذهب اإلمام أمحدالذي  جلَِيل اَعىل الَقْوِل الناقض للوضوء، 

  .يف حق اإلنسان الذي يقوم من نوم الليل ثالًثا

ف يدخالن يف غسل الوجه، قال : طيب، وذكر بعد ذلك أن الفم واأل

؛ يف غسل الوجه، الَوْجهِ  ِيفِ  َدَخال ؛ يعني لدى الفقهاء احلنابلة،ُف َلَدْهيِمْ ْ والَفُم َواألَ 

  .؛ يعني ثم اجعل األذن يف مسح الرأساجعال أْسِ الرَّ  األُْذَن ِيفِ  مُّ ثُ 

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وفقكم اهللا وسددكم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٢٩() ءُ الثالثا(: يوم - ١٦: رقم الدرس

ـــــــــْد  ـــــــــُروِض َلِكـــــــــْن َق َفْهـــــــــَي ِمـــــــــَن الُف

ِدْب 

  َهـــــَذْيِن َعـــــَىل الَوْجـــــِه ُتِصـــــْب  مُ َتْقـــــِديْ   )٤٦(

ــــــــــ ــــــــــْنيِ َكــــــــــَذا السِّ ُك َغْســــــــــُلَك الَكفَّ ـــــــــــالُيْمنَ  ءُ والَبـــــــــــدْ   )٤٧(  َوا   يَكـــــــــــَذاَك َتْعنِـــــــــــ َى بِ

ـــــــــــــــــــــلِ اَ طَ إ ِة والتَّْحِجي ـــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــــــــُة الُغ ــــــــــــــــــــــِة للتَّْكِميــــــــــــــــــــــلِ   )٤٨(  َل   َوُصــــــــــــــــــــــْحَبُة النيَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه أمجعني، أما احل مد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :بعد

  .هذا هو الدرس السادس عرش من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

  .يف هذا الدرس أهيا األخوة سنتعرض لسنن الوضوء

ايض املضمضة واالستنشاق، وأهنا  الناظم بعد ما ذكر يف هناية الدرس ا

أْسِ  األُْذَن ِيفِ : الوجه، وذكر األذن، قال داخلة يف غسل َفْهَي ِمَن  اجعال الرَّ

  .؛ يعني أن مسح األذنني من الفروضالُفُروضِ 

  :انتقل بعد ذلك إىل السنن، قال
  ِدْب ُنــــــَفْهــــــَي ِمــــــَن الُفــــــُروِض َلِكــــــْن َقــــــْد 

  

ـــــــــِديْ   )٤٦( ـــــــــَىل الَوْجـــــــــِه ُتِصـــــــــْب  مُ َتْق ـــــــــَذْيِن َع   َه

ـــــــــــــــ   ُك َغْســـــــــــــــُلَك َكـــــــــــــــَذا السِّ ـــــــــــــــْنيِ َوا   الَكفَّ

  

ــــــــــــــــالُيْمنَ  ءُ والَبــــــــــــــــدْ   )٤٧( ــــــــــــــ َى بِ   يَكــــــــــــــــَذاَك َتْعنـِـ

ـــــــــــــــــــــــــــلِ اَ طَ إ   ِة والتَّْحِجي ـــــــــــــــــــــــــــُة الُغـــــــــــــــــــــــــــرَّ   َل

  

  َوُصـــــــــــــــــــــــــــْحَبُة النيَّـــــــــــــــــــــــــــِة للتَّْكِميـــــــــــــــــــــــــــلِ   )٤٨(
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؛ ُندب يعني سنة، ِدْب نُ َلِكْن َقْد : طيب ما هي سنن الوضوء، قال الناظم

؛ يعني لكن قد استحب، ْب دِ نُ َلِكْن َقْد املندوب هو املسنون، والندب هو السنة، 

  .وُسن لك يا أهيا املتوضأ

  .تقديم املضمضة واالستنشاق عىل غسل الوجه: إذن سنن الوضوء أوهلا

أن من فروض الوضوء الرتتيب، طيب، نحن ذكرنا يف فروض الوضوء 

ًضا من الفروض؟   هل الرتتيب بني املضمضة واالستنشاق والوجه أ

اذا؟: نقول   ال ليس من الفروض، 

ألن املضمضة واالستنشاق هو جزٌء من الوجه، فليس هناك عضٌو وعضٌو 

آخر، بل إن الوجه كله عضٌو واحد، فتقديم جزء منه وهو املضمضة 

  .ٌب ولكنه ليس من الفروضواالستنشاق مستح

؛ يعني املضمضة واالستنشاق؛ ألن هي آخر َهَذْينِ  مُ ِدْب َتْقِديْ نُ َلِكْن َقْد إذن 

ي ؛ ُيستحب ذلك وال َهَذْيِن َعَىل الَوْجِه ُتِصْب  مُ َتْقِديْ ات السابقة يف ما ُذكر يف األ

  .جيب

  .إذن هذا األول من سنن الوضوء

، السواك ينبغي عىل َواكُ َكَذا السِّ : السواك، قال: الثاين من سنن الوضوء

ًضا يف وضوءه   .اإلنسان أن يتسوك عند املضمضة أ

الكفني، ومل غسلك : ًثا، قالالثالث من سنن الوضوء غسل الكفني ثال

أن  يذكر العدد وهو ثالث مرات، فيستحب لإلنسان قبل أن يرشع يف الوضوء
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يغسل كفيه ثالًثا قبل الوضوء، ولكنه يكون واجًبا يف القائم من نوم الليل، كام 

ايض   .سبق اإلشارة إليه يف الدرس ا

؛ َى بِاليُْمنَ  ءُ والَبدْ  :امن؛ وهو البدء باليمنى، قالالتي: الرابع من سنن الوضوء

ًضا من سنن الوضوء   .فالتيامن، وهو البدء باليد اليمنى قبل اليد اليرسى هذا أ

َلُة اَ طَ إ يَكَذاَك َتْعنِ : جماوزة حمل الفرج، قال الناظم: كذلك من سنن الوضوء

ِة والتَّْحِجيلِ    ى هذا الكالم؟، ما معنالُغرَّ

غسل يديه، فيستحب أن يزيد بعد  معنى هذا الكالم أن اإلنسان إذا: نقول

ًضا، وإذا غسل رجليه يستحب أن يزيد بعد الكعب، وهذا جاء يف  املرفق أ

ه يستحب »تبلغ احللية من املؤمن حيث يبلغ الوضوء «: احلديث ، واملقصود أ

  .له الزيادة، لكن ال جيب عليه أن يزيد

ضوء، كتامل الواستصحاب ذكر النية إىل ا: السادس من سنن الوضوء

اإلنسان ذكرنا نحن سابًقا يف رشوط الوضوء، من رشوط الوضوء النية، لكن 

النية رشٌط من رشوط الوضوء، هل معنى هذا أن اإلنسان يف مجيع : ا نقول

  .حلظات الوضوء البد أن يكون مستحًرضا حلالة التعبد هللا عز وجل بالوضوء

غل ذهنه بعد ذلك ال، الواجب والرشط أن ينوي يف أوله، فلو انش: نقول

ناء الوضوء، ال يرض، لكن املستحب واألكمل صحبة انية : عن النية يف أ

ستصحب النية، وأن يستحرض النية إىل أن يكمل الوضوء للتكميل؛ يعني أن ي

  .إىل آخره
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إذن عندنا فرٌق بني استصحاب النية، فهذا مستحب، استصحاب ذكر 

هو أن : استصحاب حكمها استصحاب ذكرها، وأما: النية، يقول الفقهاء

ينوي يف األول، وال أن ينوي قطعها بعد ذلك، فهذا هو الرشط الذي سبقت 

  .اإلشارة إليه من رشوط الوضوء

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم يف سنن الوضوء، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شعبان/ ٣٠() ءُ األربعا(: يوم - ١٧: رقم الدرس
ـــــــــــُث والتَّْخلِْيـــــــــــُل  ْثلِي ْلُك والتَّ ـــــــــــ َوالـــــــــــدَّ   ـْلِل

  

ــــــــــــ  )٤٩( ـــــــــــــ   َدُه َفنِــــــــــــْل ْعــــــــــــْكَر بَ الــــــــــــذِّ  مَّ َمْغُسوِل ُث

ـــــــــــــــــْنيِ ِيفِ      ال ءِ الُوُضـــــــــــــــــو اَملْســـــــــــــــــُح للُخفَّ

  

ــــــــــــاْعِقال ِيفِ   )٥٠( ــــــــــــوٍط َف   الُغْســــــــــــِل ِحــــــــــــلٌّ بُِرشُ

ـــــــــــــــــــــْل طَ إَباَحـــــــــــــــــــــٌة      َهـــــــــــــــــــــاَرٌة َســـــــــــــــــــــْرتُ َحمَ

  

  َتَقــــــــــْل نْ َمــــــــــا ا مَّ ُبــــــــــوٌت ِفْيــــــــــِه ُثــــــــــَفـــــــــْرٍض ثُ   )٥١(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه ومن واله،  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد

  .حياكم اهللا يف الدرس السابع عرش من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

اه يف الهذا الدرس أهيا األخوة الكرام سنكمل فيه  ايض ما بدأ درس ا

ندخل إىل الكالم عن املسح عىل اخلفني، والعاممة وهو سنن الوضوء، ثم بعد 

  .واجلبرية

  : نبدأ بسنن الوضوء، ونبدأ بقراءة املنظومة، قال
ـــــــــــُث والتَّْخلِْيـــــــــــُل  ْثلِي ْلُك والتَّ ـــــــــــ َوالـــــــــــدَّ   ـْلِل

  

ــــــــــــ  )٤٩( ـــــــــــــ   َدُه َفنِــــــــــــْل ْعــــــــــــْكَر بَ الــــــــــــذِّ  مَّ َمْغُسوِل ُث

ـــــــــــــــــْنيِ      ال ءِ الُوُضـــــــــــــــــو ِيفِ اَملْســـــــــــــــــُح للُخفَّ

  

ــــــــــــاْعِقال ِيفِ   )٥٠( ــــــــــــوٍط َف   الُغْســــــــــــِل ِحــــــــــــلٌّ بُِرشُ

ـــــــــــــــــــــْل طَ إَباَحـــــــــــــــــــــٌة      َهـــــــــــــــــــــاَرٌة َســـــــــــــــــــــْرتُ َحمَ

  

  َتَقــــــــــْل نْ َمــــــــــا ا مَّ ُبــــــــــوٌت ِفْيــــــــــِه ُثــــــــــَفـــــــــْرٍض ثُ   )٥١(

عندنا سنن الوضوء أوهلا باملناسبة هنا : طيب، تكملة سنن الوضوء، نقول  

وٍط َفاْعِقال لَّ َح يف الرشحية هذه  ،  ،بُِرشُ اه عىل الناظم ِحلٌّ ، ولكن الذي قرأ أو حلٌّ

، وستُ  اه عىل الناظم، وأجازنا فيه هو لفظة ِحلٌّ عدل يف الرشحية التي الذي قرأ

  .تليها
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طيب، تكملة سنن الوضوء، عندنا سنن الوضوء سبقت معنا مجلة من 

  .سنن الوضوء نكمل اآلن

ضع يديه يف الدلك من سنن الوضوء، إذا إنسان غسل يديه، وو: نقول

اء عىل عضو الوضوء، فإن هذا كاٍف وجمٍز لكن املستحب له أن  اء، فجرى ا ا

  .يزيد عىل ذلك بأن يدرك حمل العضو يف الوضوء

: التثليث للمغسول، قال: الثاين من سنن الوضوء التي يف هذا الدرس

ْلُك والتَّْثلِيُث  ت، ، املقصود بالتثليث أن اإلنسان يغسل العضو ثالَوالدَّ ث مرا

املضمضة ثالث مرات، االستنشاق يعني يستحب غسل الوجه ثالث مرات، 

ت، وغسل اليدين ثالث مرات   .ثالث مرا

والتثليث إنام يكون يف املغسوالت ال يف املمسوحات، فمسح اخلفني ال 

س مرة واحدة،  يثلث، وكذلك مسح الرأس ليس فيه تثليث، وإنام ُيمسح الرأ

  .وكذلك مسح اخلفني ونحوها

 والتَّْخلِيُْل : الثالث من السنن التي معنا يف هذا الدرس التخليل، قال

م، عندنا التخليل عىل نوعني؛ ختليل َمْغُسولِ ـلِل ، التخليل أهيا األخوة الكرا

الشعر، وختليل األصابع، فيستحب لإلنسان أن خيلل حليته إذا كانت كثيفة، 

  .يف الوضوءوأن خيلل أصابعه 
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اء من خالل البرشة، من خالل األصابع، أو  :املقصود بالتخليل إيصال ا

اء من خالل الشعر، وباملناسبة بالنسبة للشعر الذي يكون عىل البدن  يصار ا

  :كاللحية، عىل نوعني

اللحية التي تكون خفيفة تظهر البرشة من وراءها، فهذه : النوع األول

اء إىل البرشة ؛ ألن البرشة هنا اللحية جيب ختليلها؛ بمعنى جيب إيصال ا

اء إليها   .مكشوفة وظاهرة، فيجب إيصال ا

وأما إذا كانت حلية كثيفة، ما شاء اهللا تبارك اهللا، فهذه ُيستحب ختليلها 

اء من  وجيب غسل ظاهرها، يعني غسل ظاهرها واجب، وختليلها وإدخال ا

  .خالهلا مستحٌب وليس بواجب

تني، إذا أح ه انتبهوا هلذا الفرق بني املسأ ة يرجع يعيدها؛ أل د ما فهم مسأ

اآلن موجود الدرس عندك مسجل، تقدر أن تعيد الدرس مرة وثنتني وثالثة 

ًضا تسأل ترسل   .إذا ما فهمت يشء، وأ

طيب، إذن التخليل للحية الكثيفة واألصابع، وعرفنا التفصيل يف قضية 

  .اللحية

وجل بعد  كذلك من سنن الوضوء الذكر بعده، يعني أن يذكر اهللا عز

وحده ال  أشهد أال إ إال اهللا: الوضوء، وذكر اهللا عز وجل بعده، أن يقول

بني،  رشيك له، وأشهد أن حممًدا عبده ورسوله،  اجعلني من التوا

  .واجعلني من املتطهرين
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طبًعا اجلزء األول هذا ورد يف الصحيح، والثاين ورد يف السنن، لكن 

ه يأيت هبذا الذكر  الوارد بعد الوضوء، وقد جاء فيه الفضل الوارد يف املقصود أ

واب اجلنة الثامنية«احلديث، وهو  الكريم من ، نسأل اهللا عز وجل »ُفتحت له أ

  .فضله

  .ننتقل اآلن إىل الكالم عىل املسح عىل اخلفني، والعاممة واجلبرية

   : قال الناظم
ـــــــــــــــــْنيِ ِيفِ    ال ءِ الُوُضـــــــــــــــــو اَملْســـــــــــــــــُح للُخفَّ

  

ــــــــــــاْعِقالالغُ  ِيفِ   )٥٠( ــــــــــــوٍط َف   ْســــــــــــِل ِحــــــــــــلٌّ بُِرشُ

يات سيذكر لنا الناظم وفقه اهللا رشوط املسح عىل    طيب يف هذه األ

  اخلفني؛

كونه يف الوضوء دون الغسل : الرشط األول من رشوط املسح عىل اخلفني

فال يصح املسح عىل اخلفني يف الغسل؛ يأيت إنسان يغتسل من جنابة يمسح عىل 

  .ام خيتص ذلك بالوضوءاخلفني، ال ما يصح، إن

ْنيِ ِيفِ : وهلذا قال الناظم   .الُغْسِل ِحلٌّ  ِيفِ  ال ءِ الُوُضو اَملْسُح للُخفَّ

وٍط َفاْعِقال: طيب الرشط الثاين؛ قال ، كون اخلف مباًحا؛ يعني إَباَحةٌ  ِحلٌّ بُِرشُ

أن يكون اإلنسان البًسا خلف مباح، فال جيوز أن يمسح عىل خٍف حمرم، كيف 

  ف حمرم؟يكون اخل
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ه مرسوق من غريه،  اخلف كن أن يكون مميمكن أن يكون اخلف حمرم؛ أل

حمرم؛ ألن هذا اخلف مصنوع من جلد ميته، مثًال غري مدبوغ، أو من جلود 

  .أو من جلٍد نجس، إىل آخره السباع،

ه لبس  ، فلو أ الرشط الثالث من رشوط املسح؛ أن يكون اخلف طاهًرا

جلد امليته املدبوغ ما هو طاهر، إذن يصري : قولونجلد ميتٍة مدبوغ، املذهب ي

كذلك لو كان من جلد كلب، أو جلد هذا اخلف ليس بطاهر فال ُيمسح عليه، 

  .ميته إىل آخره، فإنه ال ُيمسح إال عىل اخلف الطاهر

بع سرت اخلف ملحل الفرض، فمحل الفرض مثًال يف : طيب الرشط الرا

ف ال يصري إىل الكعبني، وإنام يظهر القدم إىل الكعبني، فلو كان هذا اخل

ه ال يسرت مجيع  من الكعبني، فال يصح أسفلالكعبان، واخلف  املسح عليه؛ أل

  .حمل الفرض

ًضا ال  كذلك لو كان اخلف خمرًقا أو مقطًعا، ويظهر بعض حمل الفرض، فأ

ة يصح املسح عليه   .عىل املذهب يف هذه املسأ

بع نعم، هذا الرشط   .الرا

، يعني ُبوٌت فِيْهِ ثُ : اخلُف ثابًتا، وهذا معنى قوله أن يكون : مسالرشط اخلا

ثبوت اخلف يف القدم؛ بحيث يستطيع اإلنسان أن يميش فيه، وال يسقط، أما لو 

كان وضع عىل رجله خًفا ال يثبت عىل القدم، كل ما يميش خطوتني، ثالث 

  .خطوات يسقط اخلف منه، فهذا خٌف ال يصح املسح عليه
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، ما هنا نافية؛ يعني ثم كون َتَقْل نْ َما ا مَّ ثُ : قول الناظم: ن الرشوطالسادس م

يعني ال يسقط بامليش فيه، يمكن امليش فيه ُعرًفا وال اخلف ال ينتقل يف امليش، 

  .يسقط بميش اإلنسان فيه

  وهل هذا رشٌط سادس وال هو نفس رشط الثبوت؟

ح جعلهام رشًطا واحًدا، وبعضه ا م جعلهام رشطني، احلقيقة بعض الُرشَّ

ه البد أن يكون اخلف يثبت بنفسه : يف االصطالح، املقصود وال مشاحة أ

بحيث يمكن امليش فيه ُعرًفا من غري أن ينتقل عن القدم، يعني من غري أن 

  .يسقط عن القدم بامليش فيه

  .هذا ما يتعلق باملسح عىل اخلفني، واهللا أعلم

  .ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١() اخلميس(: يوم - ١٨: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــَد ُوُضـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــلِ  ءٍ َوُلْبُســـــــــــــــــــُه بَع   َكاِم

  

  َو َحاِئــــــــــــــلِ ْحـــــــــــــنَ ِفْيــــــــــــــِه  ْســـــــــــــٍح مَ َوَلـــــــــــــْو بِ   )٥٢(

ـــــــــــــــــــْح للَحـــــــــــــــــــاِرضِ  ايوَ ًْمـــــــــــــــــــ   ِ ـــــــــــــــــــًة َأ   َوَلْيَل

  

َّــــــــــــــــــــــــــــــ  )٥٣( ــــــــــــــــــــــــــــــَة األ   ِم للُمَســــــــــــــــــــــــــــــافِرِ اَثالَث

ــــــــْبسِ َد الْعــــــــِمــــــــْن ِحــــــــْنيِ َمــــــــا َأْحــــــــَدَث بَ      لُّ

  

ـــــــْبسِ : َوقِْيـــــــَل   )٥٤(   ِمـــــــْن َمْســـــــٍح َفُصـــــــْن َعـــــــْن َل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه أمجعني أما  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :بعد

من دروس النظم اجليل يف  -وهللا احلمد واملنة-هذا الدرس الثامن عرش 

  .احلنبيل الفقه

تكملة رشوط املسح عىل  -وفقه اهللا-يف هذا الدرس يتناول الناظم 

  : -رمحه اهللا ووفقه وغفر له-اخلفني، قال 
ـــــــــــــــــــَد ُوُضـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــلِ  ءٍ َوُلْبُســـــــــــــــــــُه بَع   َكاِم

  

  َو َحاِئــــــــــــــلِ ْحـــــــــــــنَ ِفْيــــــــــــــِه  ْســـــــــــــٍح مَ َوَلـــــــــــــْو بِ   )٥٢(

ـــــــــــــــــــْح للَحـــــــــــــــــــاِرضِ يوَ ًْمـــــــــــــــــــ   ِ ـــــــــــــــــــًة َأ   ا َوَلْيَل

  

َّــــــــــــــــــــــــــــــ  )٥٣( ــــــــــــــــــــــــــــــَة األ   افِرِ ِم للُمَســــــــــــــــــــــــــــــاَثالَث

ــــــــْبسِ ْعــــــــِمــــــــْن ِحــــــــْنيِ َمــــــــا َأْحــــــــَدَث بَ      َد اللُّ

  

ـــــــْبسِ : َوقِْيـــــــَل   )٥٤(   ِمـــــــْن َمْســـــــٍح َفُصـــــــْن َعـــــــْن َل

ايض مجلة من رشوط املسح عىل اخلفني   ، ونحن سبق معنا يف الدرس ا

  .اليوم نكمل هذه الرشوط
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فمن الرشوط الذي ذكرها لبسهام عىل طاهرة كاملة؛ فال يصح املسح عىل 

كان قد لبسه عىل حدث، إنسان حمدث استيقظ من النوم، هذا اخلف إذا 

  .املستيقظ من النوم ما توضأ، وأخذ اخلف ولبسه ثم توضأ ومسح عىل اخلفني

ال يصح املسح عىل اخلف؛ ألن املسح عىل اخلف مسح عىل خف مل : نقول

  :ناظميلبس عىل طاهرة، وهلذا قال ال
ـــــــــــــــــــَد ُوُضـــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــلِ  ءٍ َوُلْبُســـــــــــــــــــُه بَع   َكاِم

  

  َو َحاِئــــــــــــــلِ ْحـــــــــــــنَ ِفْيــــــــــــــِه  ْســـــــــــــٍح مَ َوَلـــــــــــــْو بِ   )٥٢(

  ؟َو َحائِلِ حْ نَ فِيِْه  ْسٍح مَ َوَلْو بِ يعني إيش   

ه توضأ وضوًءا مسح فيه عىل العاممة، ثم لبس اخلف عىل هذا  يعني لو أ

ارتفاع احلدث،  ال يرضه ذلك؛ ألن اإلنسان هنا حصل له: الوضوء، فنقول

  .وحصل له الوضوء الكامل

كم ل ه توضأ وغسل رجله اليمنى، يعني وصل يف الوضوء طيب، ما رأ و أ

إىل غسل الرجل اليمنى، ثم لبس خف يف الرجل اليمنى، ثم بعد ذلك غسل 

  .الرجل اليرسى، ولبس اخلف عىل الرجل اليرسى

  ال يصح املسح هنا، ليش؟: يقول الفقهاء

  ألن الرجل اليمنى ُلبست بعد وضوء كامل، وال قبل أن يكتمل الوضوء؟

ال : قي لسه ما اكتمل الوضوء، باقي الرجل اليرسى، وهلذا يقولونبا

  .إال إذا نزعها، ولبسها مرة أخرى عىل وضوءيصح املسح 

  .إذن هذا رشط؛ وهو لبسهام عىل طاهرة كاملة
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ًضا أن يكون املسح عىل اخلفني يف املدة الرشعية، يعني : من الرشوط أ

ا نتكلم عن حتديد املدة للمقيم من إيش املدة الرشعية؟ يعني يوم وليلة، طبعً 

ام بلياليهم ، يوم وليلة للمقيم يعني أربعة وعرشين يوم وليلة، وللمسافر ثالثة أ

  .ساعة، متام

ام بلياليهم   .أما بالنسبة للمسافر فإن عنده اثنني وسبعني ساعة؛ ثالثة أ

متى يبدأ الوقت؟ هل يبدأ الوقت بمجرد لبس اخلف، : طيب السؤال اآلن

  يبدأ الوقت باملسح عىل اخلف، وال يبدأ الوقت باحلدث؟ وال

رجٌل توضأ الساعة السابعة صباًحا، : ، نقوليعني نأخذ عىل هذا مثال

وغسل رجليه، الساعة الثامنة صباًحا لبس اخلف، الساعة التاسعة صباًحا، 

أحدث، خرجت منه ريح مثًال، هذا الساعة تسعة صباًحا، الساعة العارشة 

  .ضأ ومسح عىل خفيهصباًحا تو

متى يبدأ احلساب؛ اليوم والليلة، األربعة والعرشين ساعة، هل يبدأ من 

  الساعة سبعة، وال ثامنية وال تسعة وال عرشة؟

من الساعة التاسعة، الساعة التي حصل فيها احلدث، : املذهب يقولون

أن هذا بداية حساب املدة، وهو الذي ذكره : خرجت منه فيها ريح، يقولون

  :يبدأ من حدث بعد لبس، وهو قوله وفقه اهللا: لناظم يف بدء املدة، قالا
ــــــــْبسِ ْعــــــــِمــــــــْن ِحــــــــْنيِ َمــــــــا َأْحــــــــَدَث بَ    َد اللُّ

  

ـــــــْبسِ : َوقِْيـــــــَل   )٥٤(   ِمـــــــْن َمْســـــــٍح َفُصـــــــْن َعـــــــْن َل
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 ، والقول الثاينصباًحا يعني يف مثالنا السابق، املذهب يبدأ الساعة التاسعة

  .الذي هو من املسح عىل اخلفني يبدأ الساعة العارشة صباًحا،

إذن هذا ما يتعلق برشوط املسح عىل اخلفني، ونسأل اهللا عز وجل أن 

  .يفقهنا يف الدين، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٢() االثنني(: يوم - ١٩: رقم الدرس

ـــــــــٌة َكـــــــــاخلُفِّ  ـــــــــــــــــْت يِّ َأْو بُِذَؤاَبـــــــــــــــــٍة َعـــــــــــــــــَىل َمـــــــــــــــــا بُ   )٥٥(  َكـــــــــْت نِّ َحْيـــــــــُث ُح  ِعَامَم   نَ

ـــــريَ  ـــــــــلِّ   )٥٦(  ًة َخَلـــــْت َعـــــْن َعَبـــــِث واْمَســـــْح َجبِ   َحـــــــــَدِث  ِمـــــــــْن ُدْوِن َتْوِقيـــــــــٍت لُِك

ْــــــــــــــــَدانِ  َكثـِـــــــــــــــريُ   )٥٧(  َامنِ ِمــــــــــــــْن َثــــــــــــــ ءِقُض الُوُضــــــــــــــوتنــــــــــــــيَ    َخــــــــــــــــاِرٍج ِمــــــــــــــــَن األ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن احلمد هللا، وصىل اهللا و سلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

  .حياكم اهللا

  .يف هذا الدرس التاسع عرش من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

اه يف الكالم عن باب  ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نواصل ما ابتدأ

  .مسح اخلفني والعاممة واجلبرية

ضنا لرشوط املسح عىل اخلفني، أما ويف الدرس السابق والذي قبله تعرّ 

  .بقية الباب؛ وهو ما يتعلق بالعاممة واجلبريةهذا الدرس فنُكمل 

  :-وفقه اهللا- قال الناظم 

ـــــــــٌة َكـــــــــاخلُفِّ  ـــــــــُث ُحنِّ  ِعَامَم ـــــــــــــــــْت يِّ َأْو بُِذَؤاَبـــــــــــــــــٍة َعـــــــــــــــــَىل َمـــــــــــــــــا بُ   )٥٥(  َكـــــــــْت َحيْ   نَ

ـــــريَ  ـــــــــلِّ ِمـــــــــْن ُدْوِن تَ   )٥٦(  ًة َخَلـــــْت َعـــــْن َعَبـــــِث واْمَســـــْح َجبِ   َحـــــــــَدِث  ْوِقيـــــــــٍت لُِك

  :ثم ذكر نواقض الوضوء، فقال

ْــــــــــــــــَدانِ  َكثـِـــــــــــــــريُ   )٥٧(  َامنِ ِمــــــــــــــْن َثــــــــــــــ ءِقُض الُوُضــــــــــــــوتنــــــــــــــيَ    َخــــــــــــــــاِرٍج ِمــــــــــــــــَن األ
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ه قال طبًعا من رشوط املسح عىل العاممة، : املؤلف هنا أول يشء بدأ به أ

ي وهو الذي سيكون موضوع درسنا اليوم؛ رشوط املسح عىل العاممة، فام ه

  .رشوط املسح عىل العاممة

م، أوًال : نقول هناك رشوط : رشوط املسح عىل العاممة أهيا األخوة الكرا

  .ِعَامَمٌة َكاخلُفِّ : تشرتك فيها العاممة مع اخلف، وهلذا الناظم قال يف أول يشء

إذن الرشوط السابقة التي ذكرناها يف مسح اخلف، سنعيدها هنا يف املسح 

: السابقة ال تنسوها، رشوط املسح عىل اخلفني، أوًال  ، والرشوطعىل العاممة

كونه يف الوضوء دون الغسل؛ ألن املسح عىل اخلف إنام يكون يف الوضوء، وال 

ًضا املسح عىل العاممة يكون يف الوضوء وال يكون يف  يكون يف الغسل، كذلك أ

  .الُغسل

لك مباًحا، أن يكون اخلف مباًحا، إذن أن تكون العاممة كذ: الرشط الثاين

  .حرير، وطبًعا هنا عاممة احلرير للرجلما تكون عاممة مرسوقة، أو تكون عاممة 

ُيشرتط أن يكون : العاممة طاهرًة، نحن قلنا يف اخلفالثالث أن تكون 

، إذن نقول هنا   .ُيشرتط أن تكون العاممة طاهرة: اخلف طاهًرا

بع الفرض، نقول يف ُيشرتط أن يكون اخلف ساتًرا ملحل : اخلف قلنا: الرا

أن تكون العاممة ساترة : تقلأن تكون ساترة ملحل الفرض؟ ال، ال : العاممة

ا جرت العادة بسرته: ملحل الفرض، وإنام تقول   .أن تكون العاممة ساترة 
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مقدمة الرأس، الناصية ال بأس أن : وهلذا لو ظهر بعض حمل الفرض، مثًال 

لرأس، ولكن ال بأس أن تظهر، كذلك األذنان من ا: يظهر، كذلك األذنان، قلنا

  .أسفل الرأس مما يقارب األذن، فهذا كله ال بأس بظهوره

ا جرت العادة بسرته، وليس جلميع  إذن ُيشرتط أن تكون العاممة ساترة 

  .حمل الفرض، فتنبهوا هلذا األمر

أن يكون ثابًتا، كذلك العاممة األصل أن : قلنا يف اخلف: الرشط اخلامس

فة عىل الرأس، وأما لو وضع عىل رأسه مثل الغرتة اآلن، أو وضع تكون ملفو

مة فال يسمح قامشة عىل رأسه، ومل تكون ملفوفة عىل الرأس، عىل هيئة العام

  .عليها

ة ال تتصور يف العاممة   .ال تنتقل بامليش، طبًعا هذه املسأ

: أن ُيلبس عىل طاهرة كاملة، كذلك نقول: قلنا يف اخلف: الرشط السابع

  .أن العاممة البد أن ُتلبس عىل طاهرٍة كاملة

أن تكون يف املدة الرشعية، وهي يوٌم وليلة للمقيم، : والرشط األخري

ًضا رشٌط يف العاممة ام بلياليهم للمسافر، وهذا أ   .وثالثة أ

: الناظمإذن هذه الرشوط العامة تشرتك فيها العاممة مع اخلُف، وهلذا قال 

  .ِعَامَمٌة َكاخلُفِّ 
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كن هناك رشوط أخرى، طبًعا اآلن املمسوحات األخرى غري اخلف، ل

البد يف : يعني العاممة واجلبرية، هناك رشوط أخرى ختتص بالعاممة، وهي

  .حمنكة أو ذات ذؤابةعاممة أن تكون العاممة 

، مثل هذه الصورة دار حتت احلنكهي التي تُ  :؟ املحنكةمعنى حمنكةما 

ًضا مدارة من حتت، من حظ العاممة االتي أمامكم، ال آلن مدارة من رأسه، وأ

أسفل، من عند الرقبة، من حتت احلنكة، هذه تسمى العاممة املحنكة، وجيوز 

  .املسح عىل هذه العاممة املحنكة

هي طرف العاممة، الطرف هذا : أو تكون العاممة ذات ذؤابة، الذؤابة

، فهذه تسمى اطرفً  اهل ثم أرخىر العاممة عىل رأسه يسمى الذؤابة، فإذا أدا

  .جيوز املسح عليهاعاممة ذؤابة، و

وأما إذا مل يكن للعاممة حتنيًكا، ومل يكن هلا ذؤابة، وإنام لفها كلها عىل 

رأسه، ومل يرتك هلا طرًفا مرخًيا، وال طرًفا يديره من حتت حلقه، أو من حتت 

  .حنكه، فهذه ال متسح عليها، وهذه تسمى العاممة الصامء

أن املسح عىل العاممة خيتص بالعاممة، فال متسح مثًال عىل كذلك ننبه 

  .مثًال الطاقية، كل هذا ال ُيمسح عليهالشامخ، أو عىل الُغرتة، أو غري ذلك، 

، أو عىل لتي توضع عىل اجلرحهي ااجلبرية طيب، بالنسبة للجبرية، 

 اجلبس مثًال، أو نحو ذلكالكرس، إنسان حيصل له كرس أو ُجرح، فيضع عليه 

  .مما ُحيتاج إليه يف جرب هذا الكرس من العظام، أو من اجلرح، فهذه تسمى اجلبرية
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واجلبرية ُيمسح عليها، برشط أن تكون هذه اجلبرية غري متجاوزة لقدر 

؛ يعني مل تكون ًة َخَلْت َعْن َعَبِث واْمَسْح َجبِريَ : احلاجة، وهلذا قال الناظم

  .ة، ومقترصة عىل قدر احلاجةموضوعة عبًثا، وإنام كانت موضوعًة حلاج

ئد هذا عبث، وهلذا ال ُيمسح عليها   .أما إذا زادت عىل قدر احلاجة، فالزا

ة الثانية يف اجلبريةالرشط الثاين، أو  أن اجلبرية ال تتحدد بمدة، : املسأ

ام : ليست مثل العاممة واخلف، العاممة واخلف، قلنا يوم وليلة للمقيم، وثالثة أ

بيربة فغري حمددة بمدة، وإنام يستمر املسح عليها إىل أن يربأ للمسافر، أما اجل

  .اجلرح

أهنا ُمتسح يف احلدثني؛ يف احلدث األصغر، واألكرب، : كذلك من أحكامها

دث األصغر أو يف الوضوء، أهنا ُمتسح فقط يف احل: نحن قلنا يف العاممة واخلف

  .أما بالنسبة للجبرية فُتمسح يف الغسل ويف الوضوء

؛ يعني ُوضعت حلاجة، ًة َخَلْت َعنْ واْمَسْح َجبِريَ : ا معنى قول الناظموهذ

؛ يعني للحدث األصغر، َحَدِث  لُِكلِّ ؛ ال تتحدد بوقٍت حمدد، ِمْن ُدْوِن َتْوقِيٍت 

  .وللحدث األكرب

  .وننتقل اآلن إىل نواقض الوضوء

قض، وسنأخذ منها هلذا الدرس الناقض األول؛  نواقض الوضوء ثامنية نوا

  : معنا يف هذا الدرس، قال الناظموهو الذي 
ــــــــــــــــــيَ  ــــــــــــــــــ ءِقُض الُوُضــــــــــــــــــوتن ــــــــــــــــــْن َث   َامنِ ِم

  

ــــــــــــــــــــريُ   )٥٧( ــــــــــــــــــــَدانِ  َكثِ ْ ــــــــــــــــــــَن األ   َخــــــــــــــــــــاِرٍج ِم
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قض الوضوء هو اخلارج النجس من البدن، فإذا خرج : إذن األول من نوا

ه قال  َكثِريُ : من بدن اإلنسان شيًئا نجًسا مثل الدم، إذا خرج وكان كثًريا؛ أل

َْدانِ َخارِ    .سٍ جِ ِمْن نَ  ٍج ِمَن األ

ستكون معنا يف الدرس القادم، لكن قّدمناها هنا  سٍ جِ ِمْن نَ : طبًعا كلمة

  .ألجل أهنا تتعلق باملعنى يف هذا البيت

القيء الكثري، أو الدم : إذن إذا خرج من اإلنسان يشٌء نجس كثري مثل

الدمع، يعني الكثري، فإن وضوؤه ينتقض، وأما إذا خرج منه يشء طاهر، ك

  .البكاء، والعرق، فهذا ال ينقض الوضوء

، فال ينقض الوضوء، وإذا كان نجًسا  إذن اخلارج من البدن إذا كان طاهًرا

  .وكان كثًريا، فإنه ينقض الوضوء

  ما ضابط الكثري هنا؟

  .فحش يف نفس اإلنسانضابط الكثري هنا هو ما ي: نقول

القادم إن شاء اهللا تعاىل،  بقية النواقض الثامنية ستكون موضوع درسنا

  .واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٣() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٠: رقم الدرس

ـــــــــــْن نَ  ـــــــــــلُّ َيشْ ِجـــــــــــِم ـــــــــــَرا  ءٍ ٍس َوُك ـــــــــــا   )٥٨(  َظَه ـــــــــــْو َم ـــــــــــبِيَلْنيِ َوَل ـــــــــــِمـــــــــــَن السَّ   َدَراَن

ـــــــــــــــــسُّ َفـــــــــــــــــْرٍج َوَزَواُل ا ـــــــــــــــــلِ َوَم ـــــــــــــَوّيل   )٥٩(  لَعْق   الَغْســـــــــــــلِ  َملـْــــــــــــٌس بَِشـــــــــــــْهَوٍة، َت

ـــــــــــــــــُل حلْـــــــــــــــــِم ا ـــــــــــــــــٍت َوَأْك ي ــــــلُّ َمــــــا ُيوِجــــــُب ُغْســــــًال َفاْعِقــــــلِ   )٦٠(  بِـــــــــــــــــلِ إلِملَ   َوُك

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

اجليل يف الفقه احلنبيل، وهذا هو الدرس العرشون فام زلنا يف رشِح النظم 

  .من هذه الدروس، ونسأل اهللا عز وجل اإلعانة والتوفيق

  .ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل سنكمل ما يتعلق بنواقض الوضوء

قض الوضوء ايض الناقض األول من نوا وهو : سبق معنا يف الدرس ا

جٍس خرج من البدن إذا كان اخلارج الكثري النجس من البدن، فكل يشء ن

كثًريا، إذا خرج منه قدٌر كثري فإن الوضوء ينتقض بذلك، وقد عرفنا أن الكثري 

  .يف ذلك هو ما يفحش يف نفس اإلنسان به، كل إنسان بحسبه

واآلن نكمل بقية نواقض الوضوء، قال الناظم وفقه اهللا، طبًعا هو يف 

ايض، قال    :فيه الناظمالبيت الذي سبق معنا يف الدرس ا
ــــــــــــــــــيَ  ــــــــــــــــــ ءِقُض الُوُضــــــــــــــــــوتن ــــــــــــــــــْن َث   َامنِ ِم

  

ــــــــــــــــــــريُ   )٥٧( ــــــــــــــــــــَدانِ  َكثِ ْ ــــــــــــــــــــَن األ   َخــــــــــــــــــــاِرٍج ِم

  :ثم اآلن قال  

ـــــــــــْن نَ  ـــــــــــلُّ َيشْ ِجـــــــــــِم ـــــــــــَرا  ءٍ ٍس َوُك ـــــــــــا   )٥٨(  َظَه ـــــــــــْو َم ـــــــــــبِيَلْنيِ َوَل ـــــــــــِمـــــــــــَن السَّ   َدَراَن
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ـــــــــــــــــلِ  ـــــــــــــــــسُّ َفـــــــــــــــــْرٍج َوَزَواُل الَعْق ـــــــــــــَوّيل   )٥٩(  َوَم   الَغْســـــــــــــلِ  َملـْــــــــــــٌس بَِشـــــــــــــْهَوٍة، َت

ـــــــــــــــــُل حلْـــــــــــــــــِم ا ـــــــــــــــــٍت َوَأْك ي ــــــلُّ َمــــــا ُيوِجــــــُب ُغْســــــًال َفاْعِقــــــلِ   )٦٠(  بِـــــــــــــــــلِ إلِملَ   َوُك

ايض اخلارج الكثري النجس من  الناقض األول كام سبق معنا يف الدرس ا

قض هو اخلارج من السبيلني، قال الناظم  ءٍ َوُكلُّ َيشْ  :البدن، الثاين من النوا

بِيَلْنيِ َوَلْو َما  َظَهَرا    .َدَرانَ ِمَن السَّ

من سبيل البول، أو من سبيل الغائط، فإنه : فكل يشء خيرج من السبيلني

ناقض للوضوء، وال فرق يف ذلك بني ما لو كان هذا اخلارج نجًسا، مثل البول 

والغائط أو حتى لو كان شيًئا طاهًرا مثل املني، أو شيًئا طاهًرا مثل احلىص، لو 

من غري تغري، من غري يعني تنجس،  اإلنسان ابتلع حصاًة فخرجت هذه احلصاة

َوَلْو َما  :خرجت كام هي، من دبره مثًال، فإن الوضوء ينتقض، وهلذا قال الناظم

  .َدَرانَ 

يعني ولو كان اخلارج من السبيلني شيئًا نادًرا، كاحلىص مثًال إذا ابتلعها 

  .اإلنسان

  .مس الفرج: الثالث من نواقض الوضوء

ء يف ذلك الذكر للرجل، فَمن مسَّ فرجه وجب عليه ال وضوء، سوا

ًضا ُقبل املرأة، فإذا مست املرأة قبلها أو مس  وكذلك حلقة الدبر، وكذلك أ

الرجل ذكره أو مس اإلنسان حلقة الدبر، واملقصود بحلقة الدبر هنا هي فتحة 

  .الرشج حتديًدا، وليس اإلليتني أو ظاهر الدبر
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املس مبارشًة، أما لو مسه  إًذا هذا هو الناقض الثالث، والبد أن يكون

  .بحائل من وراء الثياب هذا ال يسمى مسا، وال ينقض به الوضوء

بع من النواقض   .هو زوال العقل: الرا

كاجلنون، واإلغامء، والسكر، وكذلك يدخل فيه النوم، فاجلنون واإلغامء 

والسكر هذه ناقضة للوضوء، وكذلك النوم ناقض للوضوء، لكن الفقهاء 

ه ُيستثنى من النوم النوم اليسري إذا كان من قاعٍد أو  - ني احلنابلةأع-نصوا  أ

قائٍم، إنسان جالس أو إنسان واقف، ثم نام نومًة يسرية جدا، فهذا ال ينتقض 

وضوؤه، ما سوى ذلك من النوم فإنه ينقض الوضوء، النوم من املضجع أو 

  .النوم الكثري من القاعد والقائم فهذا ينقض الوضوء

ة بشهوة: امس من نواقض الوضوءاخل   .هو ملس املرأ

فإذا ملس الرجل املرأة بشهوٍة انتقض وضوؤه، وكذلك عكسه، يعني إذا 

ة الرجل بشهوة انتقض وضوؤها   .ملست املرأ

ة، واملرأة إذا مست الرجل، لكن  فينتقض وضوء الرجل إذا مس املرأ

  .برشط أن يكون هذا اللمس بشهوةٍ 

  .فهو تويل غسل امليت: نواقض الوضوءوأما الناقض السادس من 

إذا غّسل اإلنسان امليت يعني بارش تغسيل امليت، وتوىل تغسيله بنفسه فإنه 

  .ينتقض وضوؤه بذلك
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ل يف غسل امليت ال ؛ ِملَيٍت  الَغْسلِ  َتَوّيل  :وقال الناظم ألن َمن أعان املغسِّ

اء ونحو ذلك ال ينتقض، وإنام  ينتقض وضوء ينتقض وضوؤه، والذي يناوله ا

  .املغسل الذي يبارش تغسيله وتقليبه

  .أكل حلم اإلبل: السابع من نواقض الوضوء

كيف أكل حلم اإلبل؟ إذا أكل اإلنسان حلم اإلبل ينتقض، وهذا أمٌر 

تعبدي جاء الرشع به، فُيعمل به وال ُتعرف علته، يعني ليس أمًرا معقول 

ة حمل خالف بني أهل العلم، لك ن مذهب احلنابلة أن أكل حلم املعنى، واملسأ

  .بِلِ إلَوَأْكُل حلِْم ا :اإلبل ينتقض الوضوء، والناظم قال

ه لو أكل شيًئا من اإلبل غري اللحم ال ينتقض وضوؤه كام  وُيعرف هبذا أ

لو أكل شحمها، فإن الوضوء ال ينتقض، كذلك لو أكل كبَد اإلبل فإن الوضوء 

  .ال ينتقض

  .واإلبل هو احليوان املعروف

  .الثامن من نواقض الوضوء هو كل ما أوجب غسًال 

كل يشء  ؛َوُكلُّ َما ُيوِجُب ُغْسًال َفاْعِقلِ  :فإنه يوجب الوضوء، قال الناظم

أوجب الغسل فإنه يوجب الوضوء، اجلامع يوجب الغسل إًذا اجلامع يوجب 

  .الوضوء

وبناء عىل هذا لو حصل مثًال من شخٍص حصل منه مجاٌع ثم ذهب 

بنية رفِع احلدث األكرب فقط، ومل ينِو رفع احلدث األصغر فإنه البد له واغتسل 



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩١  

ًضا  أن يتوضأ؛ ألن احلدث األكرب أو موجب الغسل يوجب الغسل وجيوب أ

  .الوضوء

قض الوضوء، ويبقى معنا إن شاء اهللا يف الدرس القادم  هذا ما يتعلق بنوا

هللا وسلم عىل نبينا بعض األحكام التي تتعلق باملحدث، واهللا أعلم، وصىل ا

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٤() ءُ األربعا(: يوم - ٢١: رقم الدرس

ـــــــــــا ـــــــــــسٌّ ِملُْصـــــــــــَحٍف َصـــــــــــالٌة ُحِرَم ـــــــــــــَام َطـــــــــــــِملُْحـــــــــــــِدٍث، َكـــــــــــــَذا   )٦١(  َم ٌف ُعلِ   َوا

ـــــ: ُمْوِجـــــُب ُغْســـــٍل ِســـــتَّةٌ  ـــــِزَل اْل ِة َأْو إِنِ  يُّ َمنِـــــــــــــــــــــ  )٦٢(  ـَأْن ينْ لـــــــــــــــــــــذَّ   َتَقـــــــــــــــــــــْل نْ ا بِالَّ

ـــــــــُب احلَْشـــــــــَفِة َوا ـــــــــإلَ َتَغيُّ ـــــــ  )٦٣(  ـْســـــــــالُم َواْل   اٌس اْكَتَمـــــــْل َفـــــــنِ َمْوُت َوَحـــــــْيٌض وَ ـ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وصحبه

 الفقه احلنبيل، فأهًال وسهًال بكم يف درٍس من دروس رشِح النظم اجليل يف

  .وهذا هو الدرس احلادي والعرشون من هذا الربنامج

م بإذن اهللا عز وجل سنكمل الكالم عن  يف هذا الدرس أهيا اإلخوة الكرا

نواقض الوضوء؛ حيث ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل ما يتعلق بأحكام املحدث، 

  .ثم ننتقل إىل احلدث األكرب، وهو موجبات الغسل

  :قه اهللاقال الناظم وف

ـــــــــــا ـــــــــــسٌّ ِملُْصـــــــــــَحٍف َصـــــــــــالٌة ُحِرَم ـــــــــــــَام َطـــــــــــــِملُْحـــــــــــــِدٍث، َكـــــــــــــَذا   )٦١(  َم ٌف ُعلِ   َوا

ـــــ: ُمْوِجـــــُب ُغْســـــٍل ِســـــتَّةٌ  ـــــِزَل اْل ِة َأْو إِِن ا يُّ َمنِـــــــــــــــــــــ  )٦٢(  ـَأْن ينْ لـــــــــــــــــــــذَّ   َتَقـــــــــــــــــــــْل نْ بِالَّ

ـــــــــُب احلَْشـــــــــَفِة َوا ـــــــــإلَ َتَغيُّ ـــــــ  )٦٣(  ـْســـــــــالُم َواْل   ْل اٌس اْكَتَمـــــــَفـــــــنِ َمْوُت َوَحـــــــْيٌض وَ ـ

الشق األول من درسنا يف هذا اليوم يتعلق بأحكام املحدث، ما هي 

األمور التي حترم عىل املحدث؟ اإلنسان إذا انتقض وضوؤه فإنه يكون حمدًثا 

  :حدًثا أصغر، هذا احلدث األصغر يرتتب عليه حتريم عدة أمور
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ال . مس املصحف، فيحرم عىل املحدث أن يمس املصحف: األمر األول

ال يمس القرآن إال «: ه أن يمس املصحف لقوله صىل اهللا عليه وسلمجيوز ل

  .»طاهر

  .الصالة: األمر الثاين مما حيرم عىل املحدث

فال جيوز له أن يصيل ال فرًضا وال نفًال وال جنازًة؛ ألن النبي صىل اهللا 

  .»ال يقبل اهللا صالة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«: عليه وسلم يقول

ُ  :إًذا م عىل اإلنسان املحدث رِّ يعني ُح ؛ ِملُْحِدٍث  ْصَحٍف َصالٌة ُحِرَماَمسٌّ ِمل

  .حدًثا أصغر

  .َواٌف ُعلَِام طَ َكَذا  :وهو الطواف، قال: واألمر الثالث

فال جيوز للمحدث أن يطوف بالبيت حال حدثه، وال يصح الطواف إال 

  .بوضوء

  .إًذا هذا ما يتعلق بالشق األول من الدرس

ما يتعلق بالغسل، وقد ذكر الناظم يف هذا املوضع يف الغسل ننتقل اآلن إىل 

  :موجبات الغسل، وهي ستة أمور

َأْن  :، أوهلاإًذا ستة أمور، ُمْوِجُب ُغْسٍل ِستَّةٌ  :إنزال املني بلذة، قال: أوهلا

ِة َأْو إِِن ا يُّ َمنِ  ـينِْزَل الْ    .تََقْل نْ بِالَّلذَّ

زَل اإلنسان املني بلذًة فإنه  موجب : جيب عليه أن يغتسل، وقولنافإذا أ

غسل، أو موجبات الغسل يعني األمور التي إذا ُوجدت وجب عىل اإلنسان أن 
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إنزال املني بلذة، وهذا هو األصل أن املني خيرج من اإلنسان : يغتسل، أوهلا

بلذٍة وشهوة، وال خيرج منه بغري شهوة إال يف حاالٍت عارضة مرضية، لكن 

تيقظ فوجد بعد استيقاظه من نومه منيا عىل ثيابه فيجب اإلنسان إذا نام واس

ء تذكر اللذة أو مل يتذكر تلك اللذة   .عليه الغسل مطلًقا، سوا

  .انتقال املني بلذة: الثاين من موجبات الغسل

ًضا، ومعنى ؛ تََقْل نْ َأْو إِِن ا: قال يعني أو إن انتقل املني فإنه جيب الغسل أ

سان اإلنزال وانقضاء الشهوة بخروج املني أو انتقال املني أن حيصل لإلن

ذا ال حيصل بانتقال املني ولكنه حيبس املني عن اخلروج إىل خارج البدن، وه

  .إىل عىل سبيل الندرة

ة، فإهنا تنزل وال خيرج املني مبارشة، فإذا  وقد حيصل بالنسبة للمرأ

سل، فإنه ال اغتسلت بعد اإلنزال أو بعد انتقال املني ثم خرج املني بعد الغ

جيب أن تغتسل مرة أخرى؛ ألن املني الذي خرج بعد ذلك خرج من غري لذة، 

  .وإنام الغسل وجب بانتقال املني

  .اجلامع: األمر الثالث من موجبات الغسل

  .َتَغيُُّب احلَْشَفةِ  :وهو الذي ذكره الناظم بقوله

ة وهي رأس الذكر، فتغييب احلشفة وهي رأس الذكر يف فرج ا: احلشفة ملرأ

  .موجب للغسل عىل الرجل وعىل املرأة

بع من موجبات الغسل   .اإلسالم: الرا
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إذا أسلم الكافر فإنه جيب عليه أن يغتسل؛ ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

  .أمر بعض َمن أسلم أن يغتسل، واألمر يف حق بعض األمة أمٌر للجميع

  .املوت: اخلامس من موجبات الغسل

تغسيله، إذا مات اإلنسان املسلم جيب تغسيله،  فإذا مات اإلنسان وجب

ًضا يف اجلنائز   .وتغسيل امليت فرض كفاية، وسيأيت أ

هو انقطاع احليض والنفاس، وهو الذي : السادس من موجات الغسل

يعني إذا اكتمل احليض واكتمل ؛ اٌس اْكتََمْل فَ نِ َوَحيٌْض وَ  :ذكره الناظم بقوله

ة بعد انقطاع النفاس؛ يعني إذا انقطع دُم احل يض ودم النفاس وجب عىل املرأ

  .الدم أن تغتسل بعد ذلك

إًذا هذه هي موجبات الغسل التي إذا ُوجد واحد منها وجب عىل اإلنسان 

  .أن يغتسل

ويف الدرس القادم إن شاء اهللا نواصل يف بقية أحكام الطهارة، واهللا أعلم، 

ه وصحبه    .أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٥() اخلميس(: يوم - ٢٢: رقم الدرس

ــــــَوَواِجَبــــــاُت الُغْســــــِل َأْن يُ  ــــــــــــــــــَدنْ  مَّ ُعــــــــــــــــــيَ   )٦٤(  ى َوَأنْ وَ ن ًة بَِغْســــــــــــــــــٍل لِلَب   َمــــــــــــــــــرَّ

و  )٦٥(  ٍف َوَفــــــــــــــمِ ــــــــــــــَتْســــــــــــــِمَيٌة َتنْظِيــــــــــــــُف أَ  ـــــــــُرشُ   َهمِ َفـــــــــافْ  ءِ ُه ِمْثـــــــــُل الُوُضـــــــــوْ ُط

ــــــــــــــــنَّ َأْن ُيِزيــــــــــــــــَل َقْبَلــــــــــــــــُه األَ  ــــــــ  )٦٦(  َذىَوُس   َكــــــــَذا ءٍ َدْلــــــــُك َأْعَضــــــــا ءٌ ُوُضــــــــو مَّ ُث

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه، وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

فأهًال وسهًال بكم يف هذا الدرس الثاين والعرشين من دروس رشِح النظم 

اه يف اجليل يف الفقه احلنبيل، ويف هذا الد رس بإذن اهللا عز وجل نواصل ما ابتدأ

ايض موجبات الغسل،  الكالم عن أحكام الغسل؛ حيث مر معنا يف الدرس ا

  .األمور الواجبة يف صفة الغسل عنويف هذا الدرس نأخذ واجبات الغسل 

   :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــَوَواِجَبــــــاُت الُغْســــــِل َأْن يُ  ًة  مَّ ُعــــــــــــــــــيَ   )٦٤(  ى َوَأنْ وَ ن ــــــــــــــــــَدنْ َمــــــــــــــــــرَّ   بَِغْســــــــــــــــــٍل لِلَب

و  )٦٥(  ٍف َوَفــــــــــــــمِ ــــــــــــــَتْســــــــــــــِمَيٌة َتنْظِيــــــــــــــُف أَ  ـــــــــُرشُ   َهمِ َفـــــــــافْ  ءِ ُه ِمْثـــــــــُل الُوُضـــــــــوْ ُط

ــــــــــــــــُه األََذى ــــــــــــــــَل َقْبَل ــــــــ  )٦٦(  َوُســــــــــــــــنَّ َأْن ُيِزي   َكــــــــَذا ءٍ َدْلــــــــُك َأْعَضــــــــا ءٌ ُوُضــــــــو مَّ ُث

م، طبًعا مسائل الغسل عندنا يف هذا  واجبات الغسل أهيا اإلخوة الكرا

يات الثالثة، منها الفروض، ومنها الوجبات، ومنها السنن، اليوم، يف  هذه األ

  .ومنها الرشوط
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جبات  الناظم هنا أمجل الواجبات كلَّها، أمجل الواجبات كلِّها، أمجل الوا

إيش؟ كلِّها والَّ كلَّها؟ أمجل الواجبات كلَّها؛ ألن الواجبات منصوبة بالكرسة، 

طيب هذا .. أمجل الواجبات كلَّها: لفتتبعها كل، تتبعها يف النص، فنقو

د يف النحو، ما علينا، نحن اآلن يف الفقه   .استطرا

الناظم وفقه اهللا ذكر الواجبات، وهذه الواجبات يف حقيقة األمر : نقول

عىل املذهب تنقسم إىل نوعني، واجبات ال تسقط بحاٍل من األحوال، ال عمًدا 

، والنوع الثاين واجبات تسقط يف حال السهو، وهو أمٌر واحد الذي  وال سهًوا

  .هو التسمية، سيذكره اآلن

لكن الناظم وفقه اهللا جعلها يف سياق واحد، ومل يميز بينها، ولعل ذلك 

  .بسبب ضيق النظم واختصاره

أن يعم : فأما بالنسبة للفروض التي ال تسقط بحال، فهي النية، والثاين

  .ع املضمضة واالستنشاقالبدن بالغسل مرًة، تعميم البدن بالغسل مرة م

ينا بتعميم البدن؟ ن أ   من أ

  :قال

  .ه النيةهذ؛ ىوَ نَوَواِجبَاُت الُغْسِل َأْن يُ 

  طيب، تعميم البدن؟

ًة بَِغْسٍل لِلبََدنْ  مَّ عُ يَ  َوَأنْ  :قال إًذا تعميم البدن مرًة واحدة بالغسل هذا ؛ َمرَّ

ًضا من الفروض   .إيش؟ أ
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ينا باملضمضة واالستن ن أ ف ذكره من أ شاق؟ حقيقًة تنظيف الفم واأل

الذي هو املضمضة ؛ ٍف َوَفمِ َتْسِميٌَة َتنْظِيُف أَ  :الناظم يف البيت الذي بعده، قال

ف جزء من البدن الذي البد من غسله عند  واالستنشاق، فالفم واأل

  .نعم. االغتسال

 طيب، هذا بالنسبة للفروض، أما النوع الثاين وهو الواجب، الواجب يف

  :الغسل هو التسمية، والتسمية هذه تسقط يف حالة السهو، وذكرها الناظم قال

ــــــَوَواِجَبــــــاُت الُغْســــــِل َأْن يُ  ــــــــــــــــــَدنْ  مَّ ُعــــــــــــــــــيَ   )٦٤(  ى َوَأنْ وَ ن ًة بَِغْســــــــــــــــــٍل لِلَب   َمــــــــــــــــــرَّ

ف والفم هي  ؛ٍف َوَفمِ َتْسِميٌَة َتنْظِيُف أَ  فهذه التسمية وكذلك تنظيف األ

، ولكننا ميزنا بني التسيمة فإن التسمية من إيش؟ هي من واجبات الغسل

، وهي  تسقط يف حالة السهو، وبقية الفروض فإهنا ال تسقط عمًدا وال سهًوا

ين؟  تعميم البدن مرًة واحدة بنية مع املضمضة واالستنشاق، واضح يا إخوا

  .طيب

اإلنسان الغسل املجزئ الفرض يف : معلش سأعيدها مرة أخرى، نقول

دنه للغسل مرة واحدة بام يف ذلك املضمضة واالستنشاق، الغسل هو أن يعمم ب

  .وأن يكون ذلك بنية

  طيب التسمية يف الغسل؟

اذا . التسمية يف الغسل واجبة عىل املذهب ولكنها ليست بفرض: نقول

الفرض ال يسقط سهًوا وال عمًدا، أما التسمية : ليست بفرض؟ نقول: نقول
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ل اإلنسان ونيس أن يسمي قبل الغسل، فإهنا تسقط يف حالة السهو، فلو اغتس

  .فإنه ال يبطل غسله

و :ثم يذكر رشوط الغسل إمجاًال، قال   .َهمِ َفافْ  ءِ ُه ِمثُْل الُوُضوْ طُ ُرشُ

إًذا أحالنا عىل أمٍر سبق، وهو الكالم عن رشوط الوضوء، وسنرجع إليها 

ة الرشوط التي ُذكرت يف  بعد قليل، لكن نذكر اآلن السنن ثم نرجع إىل مسأ

  .الوضوء

  .َوُسنَّ َأْن ُيِزيَل َقبَْلُه األََذى :طيب، سنن الغسل، قال

وهذا هو غسل ما تلوث، يعني اإلنسان قبل أن يغتسل إذا كان عىل بعض 

م  جسده يشء من األذى كاملني وغريه، فإنه قبل أن يغتسل ُيستحب له أن يقدِّ

  .غسل ما تلوث من بدنه

  .أ قبل غسله كوضوئه للصالةفاألمر الثاين من السنن أن يتوض

األمر الثالث من السنن هو دلك األعضاء، فُيستحب لإلنسان إذا اغتسل  

اء عىل بدنه، بل يمر يده عىل البدن ويدلك حتى حيصل له  أال يكتفي بجريان ا

ر اليد  اء عىل بدنه كله من غري إمرا ه أمر، جرى ا املستحب والسنة، وإال فلو أ

  .الغسل جمزئ، ولكن الدلك مستحبومن غري الدلك فإن 

  .طيب هذا بالنسبة للسنن

و :بالنسبة للرشوط، الناظم أمجلها، فقال   .َهمِ َفافْ  ءِ ُه ِمثُْل الُوُضوْ طُ ُرشُ
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اإلسالم، فال : ما هي رشوط الوضوء؟ سبقت معنا رشوط الوضوء، وهي

ًضا   .ال يصح الغسل من الكافر: يصح الوضوء من الكافر، فنقول أ

كذلك الوضوء ال يصح : ال يصح الوضوء من املجنون، فنقولالعقل، ف

  .من املجنون فكذلك الغسل ال يصح من املجنون

اء ال يصح الوضوء بامء غري طهور، فكذلك الغسل ال : نقول: طهورية ا

  .يصح بامء غري طهور

اء اء املغصوب واملرسوق، : إباحة ا ال يصح الوضوء بامء حمرم كا

  .بامء حمرم كذلك الغسل ال يصح

اء إىل البرشة، فلو كان عىل اإلنسان يشء : اخلامس عدم ما يمنع وصول ا

واع الدهان واملناكري، فالبد من  اء إىل البرشة مثل بعض أ يمنع وصول ا

إزالتها ولو مل يزهلا ال يصح وضوؤه وال يصح غسله، وأخًريا السادس وهو 

ا ضمن الفروض، ومل يذكرها ضمن النية، والنية قد ذكرها الناظم وفقه اهللا هن

ة يف هذا اصطالحية   .الرشوط وعىل كل حال فاملسأ

وعىل كل احلال فالنية هنا رشط لصحة الغسل فال يصح الغسل من غري 

  .نية

ما الواجب يف الغسل، وعرفنا ما : إًذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم، عرفنا فيه

أعلم، وصىل اهللا وسلم  هو املستحب يف الغسل، وعرفنا رشوط الغسل، واهللا

ه وصحبه أمجعني   .عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٧() السبت(: يوم - ٢٣: رقم الدرس

ـــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــَرأٍْس َوَتَيـــــــــــــــــاُمٌن َوَتْثـــــــــــــــــ ءٌ َب ـــــــ  )٦٧(  ـبِ ـــــــَعْث ـ ـــــــُد الُغُضـــــــوِن َكالشَّ   لِيٌث َتَعهُّ

ــــــــــــــــالَوٌة َوَمْســــــــــــــــ  )٦٨(  َوُكــــــــلُّ َمــــــــْن يْلَزُمــــــــُه الُغْســــــــُل َحــــــــُرمْ    ِجٌد َفــــــــــــــــال َتــــــــــــــــُرمْ تِ

  ا َحُرَمــــــــــــــاَتنـِـــــــــــــُب املُْحــــــــــــــِدُث ممَّــــــــــــــَجيْ   )٦٩(  ا َأْو َمــــــــــَع الُوُضـــــــــْو َوَمــــــــــاإِال ُعُبـــــــــورً 

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وَمن وااله، أما بعد

  .فهذا هو الدرس الثالث والعرشون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

ايض أهيا اإلخوة ا يف أحكام الغسل، وذكرنا ما يتعلق  ،الدرس ا بدأ

اء  بالغسل من فروضه، وعرفنا أن فروض الغسل هي النية، وتعميم البدن با

ه جيب فيه التسمية ًضا أ   .مرة واحدة، وعرفنا أ

اه من سنن الغسل؛ حيث ذكرنا يف الدرس  وأما اليوم فنكمل ما بدأ

ايض أن من سنن ا تلوث بدنه باملني لغسل غسل ما تلوث، يعني إنسان إذا ا

  .أو غريه يغسله

، والثاين من السنن َوُسنَّ َأْن ُيِزيَل َقْبَلُه األََذى :وهذا ذكره الناظم يف قوله

  .َكَذا ءٍ َدْلُك َأْعَضا، والثالث هو دلك األعضاء، ءٌ ُوُضو مَّ ثُ : هو الوضوء، قال

ــــــــ  )٦٦(  األََذىَوُســــــــــــــــنَّ َأْن ُيِزيــــــــــــــــَل َقْبَلــــــــــــــــُه    َكــــــــَذا ءٍ َدْلــــــــُك َأْعَضــــــــا ءٌ ُوُضــــــــو مَّ ُث

  :-وفقه اهللا- ويف هذا الدرس يكمل السنن فيقول 

ـــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــَرأٍْس َوَتَيـــــــــــــــــاُمٌن َوَتْثـــــــــــــــــ ءٌ َب ـــــــ  )٦٧(  ـبِ ـــــــَعْث ـ ـــــــُد الُغُضـــــــوِن َكالشَّ   لِيٌث َتَعهُّ

ــــــــــــــــالَوٌة َوَمْســــــــــــــــِجٌد َفــــــــــــــــال َتــــــــــــــــُرمْ   )٦٨(  َوُكــــــــلُّ َمــــــــْن يْلَزُمــــــــُه الُغْســــــــُل َحــــــــُرمْ    تِ
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  ا َحُرَمــــــــــــــاَتنـِـــــــــــــُب املُْحــــــــــــــِدُث ممَّــــــــــــــَجيْ   )٦٩(  ا َأْو َمــــــــــَع الُوُضـــــــــْو َوَمــــــــــاإِال ُعُبـــــــــورً 

ه يبدأ يف غسله برأسه، وذلك  نكمل اآلن السنن حيث ذكر من السنن أ

اء وحيثي؛  بأن حيثي عىل رأسه ثالث مرات يروي أصول الشعر، يعني يأيت با

اء عىل رأسه حتى يرتوي رأسه ويصل  اء إىل أصول الشعريصب ا   .ا

: الثالث من السنن، طبًعا هذا يقدمه عىل غسل البدن، الثالث من السنن

التثليث؛ بأن يغسل بدنه ثالث مرات، ونحن سبق معنا أن املجزئ يف الغسل 

هو مرة واحدة، لكن ُيستحسب أْن يزيد مرة ثانية يغسل مجيع بدنه مرة ومرتني 

ًضا، وهو   َوَتْثلِيٌث  َوَتيَاُمنٌ  :قول الناظم وثالثة، هذا من السنن أ

رس، وهذا : والتيامن مل نذكره هنا، التيامن من ثم األ هو أن يبدأ بشقه األ

رس، ومن  من ثم شقه األ ًضا من السنن، من سنن الغسل أن يبدأ بشقه األ أ

ًضا أن يتفقد األماكن التي فيها تثٍن وانعطاف وهو الذي ذكره  سنن الغسل أ

َعْث  :لهالناظم بقو ُد الُغُضوِن َكالشَّ   َتَعهُّ

يعني الشعث يعني أصول الشعر، لعله يريد بذلك أصول الشعر، فيتعهد 

ًضا األماكن التي فيها تثنٍّ وانعطاف،  اء إىل أصوله، ويتعهد أ شعره بإيصال ا

  .وهي الغضون

يعني تعرف بعض األحيان يكون اإلنسان عنده حلم فيه تثنٍّ وانعطاف، 

اء وصل إىل مواضع التثني تتأكد أن   .ا
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اإلنسان إذا كان عىل . طيب، ننتقل اآلن إىل ما حيرم عىل َمن لزمه الغسل

ة إذا كانت حائًضا، يعني باختصار اإلنسان إذا لزمه الغسل حيرم  جنابة أو املرأ

  :عليه عدة أمور

فال جيوز له أن يقرأ القرآن، ال احلائض، وال . تالوة القرآن: األمر األول

ء كان ذلك بمس مصحف أو من غري مس مصحف   .اجلنب، سوا

  .هو اللبث يف املسجد، فال جيوز أن يمكث يف املسجد: واألمر الثاين

تني   :طيب، وهناك استثناء يتعلق باللبث يف املسجد، ُيستثنى من ذلك مسأ

ة األوىل العبور من املسجد، بأن يدخل مثًال من باب وخيرج من : املسأ

  .باٍب آخر

ة الثانيةامل اجلنب إذا توضأ جيوز له أن . اللبس يف املسجد إذا توضأ: سأ

  :وهذا معنى قول الناظم. يلبث يف املسجد، يستمع لدرس أو ينام هبذا الوضوء

  .يعني تالوة القرآن؛ تِالَوةٌ  َوُكلُّ َمْن يْلَزُمُه الُغْسُل َحُرمْ 

  .يعني اللبث يف املسجد؛ َوَمْسِجدٌ 

  .فال تطلب ذلك، ال تطلب وال تتطلب هذا األمريعني  ؛َفال َتُرمْ 

يعني اللبث يف املسجد ؛ َأْو َمَع الُوُضوْ  د،عني العبور من املسج؛ ياإِال ُعُبورً 

إذا توضأ اجلنب، وهذا اللبث يف املسجد مع الوضوء إنام جيوز للجنب وال 

  واضح؟. جيوز للحائض

  .ال جيوز للحائض حال حيضها
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كل يشء حرم عىل املحدث حدًثا : لزمه الغسلكذلك مما حيرم عىل َمن 

  .أصغر

وقد سبق معنا األمور التي حترم عىل املحدث حدًثا أصغر يف باب نواقض 

  :الوضوء يف قول الناظم

ـــــــــــا ـــــــــــسٌّ ِملُْصـــــــــــَحٍف َصـــــــــــالٌة ُحِرَم ـــــــــــــَام َطـــــــــــــِملُْحـــــــــــــِدٍث، َكـــــــــــــَذا   )٦١(  َم ٌف ُعلِ   َوا

جيوز للجنب الصالة، والطواف، ومس املصحف، فال : وهي ثالثة أمور

  .أن يصيل، وال أن يطوف، وال أن يمس املصحف

إًذا هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٨() األحد(: يوم - ٢٤: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــَدْينِ  ــــــــــــــ  )٧٠(  اَملْســــــــــــــــــــــُح للَوْجــــــــــــــــــــــِه َوللَي َبــــــــــــــٍة ُيْرشَ   :ْنيِ َطــــــــــــــَعــــــــــــــْن َرشْ  عُ بُِرتْ

ــــــــــِدمْ  ــــــــــالِة َوُع ــــــــــٍت للصَّ ـــــــــــــــــمْ  ءٌ َمـــــــــــــــــا  )٧١(  ُدُخــــــــــْوُل َوْق ٍر ُعلِ ـــــــــــــــــٍد َأْو َتَعـــــــــــــــــذُّ   لَِفْق

ــــــــــــاجَ نَ   )٧٢(  َوَعــــنْ  اْهــــَو َعــــِن األَْحــــَداِث ُمْطَلًقــــفَ  ــــــــــــٍة َبــــــــــــِديُل َم   الَبــــــــــــَدنْ  ِيفِ  ءٍ اَس

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل  آ

  :أما بعد... وااله

بع والعرشين من رشح النظم اجليل يف  حياكم اهللا وبياكم يف الدرس الرا

  .الفقه احلنبيل

م سنبدأ يف الكالم عن طهارة هي بدل  يف هذا الدرس أهيا اإلخوة الكرا

اء؛ ألن األصل يف الطهارة كام سبق معنا األصل فيها استعامل  عن طهارة ا

اء سو ء يف ذلك الوضوء أو الغسل أو إزالة النجاسةا   .ا

اء فإنه ينتقل من هذا األصل إىل بدٍل عنه، وهو  لكن اإلنسان إذا مل جيد ا

التيمم، وهلذا عقد الناظم وفقه اهللا تعاىل باًبا للتيمم، ذكر فيه أحكام التيمم، 

  :-وفقه اهللا-  فقال

ــــــــــــــــــــــَدْينِ  ــــــــــــــةٍ   )٧٠(  اَملْســــــــــــــــــــــُح للَوْجــــــــــــــــــــــِه َوللَي َب ــــــــــــــ بُِرتْ   :ْنيِ َطــــــــــــــَعــــــــــــــْن َرشْ  عُ ُيْرشَ

ــــــــــِدمْ  ــــــــــالِة َوُع ــــــــــٍت للصَّ ـــــــــــــــــمْ  ءٌ َمـــــــــــــــــا  )٧١(  ُدُخــــــــــْوُل َوْق ٍر ُعلِ ـــــــــــــــــٍد َأْو َتَعـــــــــــــــــذُّ   لَِفْق

ــــــــــــاجَ نَ   )٧٢(  ا َوَعــــنْ َفْهــــَو َعــــِن األَْحــــَداِث ُمْطَلًقــــ ــــــــــــٍة َبــــــــــــِديُل َم   الَبــــــــــــَدنْ  ِيفِ  ءٍ اَس
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يف التيمم، بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل بكالمه عن التيمم، بالكالم عن تعر

  .الرتابلتيمم هو مسح الوجه واليدين بفذكر أن ا

َبةٍ  اَملْسُح للَوْجِه َولليََدْينِ    :هذا هو التيمم؛ بُِرتْ

ه عىل خالف  وهذا التيمم ما رشوطه؟ وما رشوط مرشوعيته؟ أل

اء طيب كيف ننتقل إىل التيمم؟ ما تنتقل إىل . األصل، األصل استعامل ا

  :التيمم إال برشطني

فُيشرتط لصحة التيمم دخول وقت . دخول وقت الصالة: لرشط األولا

الصالة، لو أردَت أن تيمم مثًال لصالة الظهر، فال يصح أن تيمم لصالة الظهر 

الساعة العارشة صباًحا، إنام تيمم لصالة الظهر بعد دخول وقت صالة الظهر، 

  .الظهرإذا أذن املؤذن ودخل الوقت، فحينئٍذ يصح لك أن تيمم لصالة 

اء: الرشط الثاين اء تارًة يكون . هو عدم وجود ا اء، وعدم ا عدم ا

اء  اء مع أن ا اء أصًال، وتارة يكون بسب تعذر استعامل ا بسبب فقد ا

  .موجوًدا

اء اء غري موجود: فقد ا   .ا

اء رة عرشة حتت : تعذر استعامل ا اء موجود ولكنه بارٌد ودرجة احلرا ا

اء، ولو استخدمه فإنه ربام يقتله أو الصفر وليس  عنده يشء يسخن به ا

هذا اإلنسان ال جيب عليه أن يتوضأ وإنام يتيمم، وهذا معنى قول . يمرضه

  .ْنيِ طَ َعْن َرشْ  عُ ُيْرشَ  :الناظم
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الةِ : ما مها هذان الرشطان؟ قال . هذا هو الرشط األول، ُدُخْوُل َوْقٍت للصَّ

اء، وعدم القدرة عىل ؛ ءٌ َما َوُعِدمْ  :قال: والرشط الثاين يعني عدم وجود ا

اء ٍر ُعلِمْ  ،وهذا ذكرناه، لَِفْقدٍ  ، إمااستعامل ا يعني إذا تعذر استعامل ؛ َأْو َتَعذُّ

اء مع وجوده   .ا

ٍة أخرى، وهي ما اليشء الذي ُيتيمم  طيب انتقل الناظم وفقه اهللا إىل مسأ

  عنه؟ 

اء يف ثال . احلدث األكرب: األمر األول: ثة أمورالتيمم بدل عن طهارة ا

اء بارد برودة  اء وهو جنب، ولكن ا فاإلنسان إذا عجز عن االغتسال با

اء، فهل يصح أن يتيمم بدًال عن الغسل  شديدة وليس عنده  يشء يسخن به ا

  ويكون التيمم حينئٍذ يعني طهارة عن احلدث األكرب؟

  .األكرب نعم، يكون التيمم بدًال عن طهارة احلدث

هو احلدث األكرب، وهو نواقض الوضوء : األمر الثاين الذي ُيتيمم عنه

ماًء فإنه يتيمم التي سبقت معنا، فمثًال لو أن اإلنسان أراد أن يتوضأ ومل جيد 

  .بدًال عن الوضوء

َعِن األَْحَداِث َفْهَو  :، قالميعني فالتيم؛ َفْهوَ  :وهذا معنى قول الناظم

ء كانت يعني فه؛ اُمْطَلقً  اء يف األحداث مطلًقا، سوا و بدٌل عن طهارة ا

  .األحداث حدًثا أكرب أو كانت حدًثا أصغر
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يعني لو . هو النجاسة عىل البدن فقط: واألمر الثالث الذي ُيتيمم عنه

فرضنا أن اإلنسان كان عىل بدنه نجاسة ومل جيد ماء يغسل به هذه النجاسة فإنه 

اء ما استطاع،   .ما أمكن، ثم يتيمم بعد ذلك يزيلها بغري ا

اء : طيب ليش؟ إذا أزاهلا؟ نقول اء عىل املذهب ال تصح إال با إن إزالة ا

اء فإنه حكمها باٍق  ه مسح النجاسة من عىل بدنه ومل يغسلها با   .الطهور، فلو أ

يتيمم عن هذه النجاسة التي عىل البدن، وأما : طيب، ماذا يعمل؟ نقول

بدن، فال ُيرشع التيمم عنه مثل النجاسة عىل الثياب أو عىل النجاسة عىل غري ال

  .البقعة

يعني ؛ البََدنْ  ِيفِ  ءٍ اَسٍة َبِديُل َماجَ نَ  َوَعنْ  :هلذا خص الناظم هذا بقولهو

اء   .النجاسة يف البدن خاصًة يكون التيمم بديًال فيها عن ا

نا يف الدين، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يفقه

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٩( )االثنني(: يوم - ٢٥: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــاٌر ْهـــــــــــــــــــطُ ِحـــــــــــــــــــلٌّ وَ  ـــــــــــــــــــنِ ٌر َوُغَب ـــــــــِمـــــــــْن َرشْ   )٧٣(  ةُ يَّ   َتْســـــــــِمَيةُ : ، َوَواِجـــــــــٌب هِ طِ

ـــــ  )٧٤(  ـْيـــــِع الَوْجـــــِه َواْلـــــَمْســـــُح َمجِ : ُفُروُضـــــهُ  ْنيِ ـ ـــــْل َكفَّ    للُكـــــوَعْنيِ َحْســـــُب َفاْكَتَم

ـــــــــــــــــــــٌب إَِذا ـــــــــــــــــــــَواالٌة َوَتْرتِي ـــــــــــــــــــــَذا ُم ًْضــــــــ  )٧٥(  َك ــــــــِن األَْصــــــــَغِر َأ ــــــــاَن َع ــــــــنُ ا َك   َذافِّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وَمن وااله

عرشون من رشح النظم اجليل يف الفقه فهذا هو الدرس اخلامس وال

  .احلنبيل

ت سوف نتناول بقية األحكام املتعقلة  يف هذا الدرس أهيا اإلخوة واألخوا

ًضا  ايض تعريف التيمم، وسبق معنا أ بالتيمم، وقد سبق معنا يف الدرس ا

  .الرشطان األساسيان للرشوع أو ملرشوعية التيمم

ا سبقويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نت   .ناول بعض املسائل املكملة 

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــــــاٌر ُطْهـــــــــــــــــــِحـــــــــــــــــــلٌّ وَ  ـــــــــــــــــــنِ ٌر َوُغَب ـــــــــِمـــــــــْن َرشْ   )٧٣(  ةُ يَّ   َتْســـــــــِمَيةُ : ، َوَواِجـــــــــٌب هِ طِ

ـــــ  )٧٤(  ـْيـــــِع الَوْجـــــِه َواْلـــــَمْســـــُح َمجِ : ُفُروُضـــــهُ  ـــــْل ـ ْنيِ للُكـــــوَعْنيِ َحْســـــُب َفاْكَتَم   َكفَّ

ـــــــــــــــــــــَواالٌة َوَتْرتِيـــــــــــــــــــــٌب إِ  ـــــــــــــــــــــَذا ُم ًْضــــــــ  )٧٥(  َذاَك ــــــــِن األَْصــــــــَغِر َأ ــــــــاَن َع ــــــــنُ ا َك   َذافِّ

ة رشوط  املسائل التي تتعلق بالتيمم معنا يف هذا الدرس اليوم، هي مسأ

  .صحة التيمم
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  :ذكر الناظم وفقه اهللا أربعة رشوط لصحة التيمم

أن يكون برتاٍب مباٍح وليس برتاٍب حمرم؛ كام لو غصب : الرشط األول

ًبا، فإنه ال يص يعني أن يكون الرتاب : ومعنى ِحلٌّ  ؛ِحلٌّ : ح ذلك؛ وهلذا قالترا

  .مباًحا

يعني أن ؛ رٌ ُطهْ ِحلٌّ وَ  :وهذا معنى قوله. أن يكون الرتاب طهوًرا: الثاين

ًبا مستعمًال يف  ًبا متنجًسا أو كان ترا يكون الرتاب طهوًرا، أما لو كان الرتاب ترا

ًبا ُيتيمم ب   .هتيمٍم سابق، فهذا ال يكون ترا

َفاْمَسُحوا {: أن يكون الرتاب له غبار؛ ألن اهللا عز وجل قالوا : الثالث

ِْديُكْم ِمنُْه  ائدة[} بُِوُجوِهُكْم َوَأ ، وال يكون املسح منه إال إذا كان له ]٦: ا

  .غباٌر يعلق باليد

بع من رشوط صحته   .نية االستباحة: الرا

د بالنية هنا نية استباحة الصالة ون اإلنسان إذا تيمم ال . حوهاالنية واملرا

ليش ما ينوي رفع احلدث؟ ألن احلدث ال يرتفع . ينوي بتيممه رفَع احلديث

بالتيمم، وإنام التيمم يبيح إلنسان أن يصيل، فلهذا ينوي به استباحة الصالة أو 

ف أو نحو ذلك، وال ينوي رفع  استباحة مس املصحف، أو استباحة الطوا

  .احلدث

رتفع بالرتاب، والدليل عىل أن احلدث ال يرتفع، ليش؟ ألن احلدث ما ي

اء وجب عليه أن يتوضأ ه إذا ُوجد ا   .أ
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ِمْن  ةُ يَّ نِ ٌر َوُغَباٌر ُطهْ ِحلٌّ وَ  :طيب، إًذا هذه أربعة رشوط تتعلق بالتيمم

  .إًذا هذه األربع من رشطه؛ هِ طِ َرشْ 

  .يَةُ َتْسمِ : َوَواِجٌب  :هناك واجٌب يتعلق بالتيمم وهو التسمية، قال

فالتسمية واجبة يف التيمم كام أهنا واجبة يف الوضوء والغسل، والفرق هنا 

بني الواجب والفرض الذي سيأيت ذكره، أن الواجب يسقط يف حالة السهو، 

  .فلو نيس التسيمة وتيمم فتيممه صحيح، وأما لو ترَك التسمية عمًدا فال

  .ال سهًوا ثم انتقل إىل فروض التيمم وهي التي ال تسقط عمًدا و

اثنان منها مها من الفروض يف كل حال، واثنان منها : وفروضه أربعة

  .يكونان من الفروض يف حاٍل دون حال

  .يِْع الَوْجهِ َمْسُح َمجِ : ُفُروُضهُ  :قال

يعني أن مسح الوجه فرٌض من فروض التيمم، ؛ يِْع الَوْجهِ َمْسُح َمجِ  :وقوله

  .وهذا هو الفرض األول

  .فني إىل الكوعنيمسح الك: الثاين

مها هناية الكف، املفصل الذي يفصل بني : الكوعني ما مها؟ الكوعان

هو العظم الذي ييل إهبام اليد : الكف والساعد هذا هو منتهى التيمم، والكوع

واضح؟ املفصل الذي يفصل بني الكف والساعد، العظم الذي . يف املفصل

  .يكون من جهة اإلهبام هذا ُيسمى إيش؟ الكوع
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الناس اليوم يسمون الكوع عىل املرفق، وهذه التسمية غري صحيحة يف و

  .والكوع هو ما ذكرنا. اللغة

  إًذا

ـــــ  )٧٤(  ـْيـــــِع الَوْجـــــِه َواْلـــــَمْســـــُح َمجِ : ُفُروُضـــــهُ  ـــــْل ـ ْنيِ للُكـــــوَعْنيِ َحْســـــُب َفاْكَتَم   َكفَّ

يعني يكفي أن يمسح إىل الكوعني وهذا كاٍف وال حيتاج إىل أن يزيد ما 

  .الكوعنيبعد 

املواالة : ويكون التيمم مكتمًال بذلك، وُيضاف إىل هذه الفروض

  .والرتتيب

ق بني أعضاء التيمم باملسح بفاصٍل طويل عرًفا مثل : واملواالة أال يفرِّ

اء يف الوضوء   .الفاصل الذي جيف فيه ا

نحن قلنا يف املواالة يف الوضوء ال يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي 

هذا املقدار متام؟ الفاصل هذا، إذا فصل يف التيمم فإن التيمم ال : قبله، نقول

  .يصح

لكن هل املواالة والرتتيب، الرتتيب أن يبدأ بإيش؟ أن يبدأ بالوجه أوًال 

: ثم بالكفني، لكن الرتتيب واملواالة من فروض التيمم عىل كل حال؟ نقول

ن التيمم يف ال، ليست عىل كل حال، وإنام تكون من فروض التيمم إذا كا

احلدث األصغر؛ يعني إذا كان التيمم قائًام مقام الوضوء فإن الرتتيب واملواالة 

  اذا؟. رشٌط فيه
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ألن الرتتيب واملواالة من فروض الوضوء، فإذا كان التيمم بدًال عن 

الة، وأما إذا كان التيمم عن  الوضوء، فيأخذ حكمه بفرضية الرتتيب واملوا

قوم مقام الغسل، فإن الغسل ال ُيشرتط فيه الرتتيب حدٍث أكرب، وهو الذي ي

  .وال املواالة، فكذلك التيمم إذا كان بدًال عن الغسل

  :وهذا معنى قول الناظم

ـــــــــــــــــــــٌب إَِذا ـــــــــــــــــــــَواالٌة َوَتْرتِي ـــــــــــــــــــــَذا ُم ًْضــــــــ  )٧٥(  َك ــــــــِن األَْصــــــــَغِر َأ ــــــــاَن َع ــــــــنُ ا َك   َذافِّ

ر فال ُيشرتط يعني إذا كان هذا التيمم قد نفذه اإلنسان عن احلدث األصغ

  .فيه أن يرتب وال أن يوايل

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ٢٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٦: رقم الدرس
مِ  ــــــــــــــــَيمُّ ــــــــــــــــُل التَّ ــــــــــــــــٍت ُمْبطِ   ُخــــــــــــــــُروُج َوْق

  

)٧٦(   ْ   َفـــــــــاْعُممِ  اًضــــــــَوُموِجــــــــُب األَْحـــــــــَداِث َأ

  َأْو َزَواُل الُعــــــــــــــــــــْذرِ  ءٍ ُحُصـــــــــــــــــــوُل َمـــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــال بَ   )٧٧( ــــــــــــْع   َد َمــــــــــــا َصــــــــــــىلَّ َفُخــــــــــــْذ بِالُيْرسِ

ِحمْ طَ َدُم    ـــــــــــــــــــــــٍة َوترُ ِْخيـــــــــــــــــــــــِه الـــــــــــــــــــــــرَّ   بِيَع

  

َّـــــــــبَ  ِيفِ   )٧٨(   يٍْض َقـــــــــْد ُرِســـــــــمْ َحـــــــــٍم بِ اْعـــــــــِض َأ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل  آ

  :أما بعد... وااله

حياكم اهللا وبياكم، وأهًال وسهًال ومرحًبا بطلبة العلم وطالبات العلم، 

  .أهًال بأصحاب اهلمة الذين جاءوا ليتفقهوا يف الدين وليحفظوا العلم

تم حقيقة أهيا الطلبة والطالبات عىل خٍري عظيم، وعبادة من أعظم  فأ

علم، أسأل اهللا عز وجل أن يزدكم توفيًقا وأن العبادات، أال وهي طلب ال

ًرا  يزدكم مهًة، وأن يزيدكم ثباًتا، وأن يزيدكم صًربا، وأن يزيدكم استمرا

ومواصلة عىل طلِب العلم، وتذكروا دائًام دعوة النبي صىل اهللا عليه وسلم التي 

  ].١١٤: طه[} )١١٤(َوُقْل َربِّ ِزْدِين ِعْلًام {: أمره اُهللا عز وجل أن يدعو هبا

تم إن شاء اهللا عز وجل غًدا بإذن  ، أ ، ال تفشلوا ، ال تتحطموا ال تيأسوا

اهللا عز وجل حتمدون هذه املسرية التي رستم فيها، وحتمدون هذا الطريق 

َمن سلك طريًقا «: الذي رسمتوه، الذي قال عنه النبي صىل اهللا عليه وسلم

  .»نةيلتمس به علًام، سهل اهللا له به طريًقا إىل اجل
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  .اجلنة، اجلنة، اجلنة

م بقية أحكام التيمم، وقد بطي ، معنا يف هذا الدرس أهيا اإلخوة الكرا

  :ذكر الناظم يف هذا الدرس مبطالت التيمم، فقال
مِ  ــــــــــــــــَيمُّ ــــــــــــــــُل التَّ ــــــــــــــــٍت ُمْبطِ   ُخــــــــــــــــُروُج َوْق

  

ًْضــــــــ  )٧٦(   َفـــــــــاْعُممِ  اَوُموِجــــــــُب األَْحـــــــــَداِث َأ

  َأْو َزَواُل الُعــــــــــــــــــــْذرِ  ءٍ ُحُصـــــــــــــــــــوُل َمـــــــــــــــــــا  

  

ــــــــــــال بَ   )٧٧( ــــــــــــْع   َد َمــــــــــــا َصــــــــــــىلَّ َفُخــــــــــــْذ بِالُيْرسِ

  :ثم ذكر أحكام احليض، فقال  
ِحمْ طَ َدُم  ـــــــــــــــــــــــٍة َوترُ ِْخيـــــــــــــــــــــــِه الـــــــــــــــــــــــرَّ   بِيَع

  

َّـــــــــبَ  ِيفِ   )٧٨(   يٍْض َقـــــــــْد ُرِســـــــــمْ َحـــــــــٍم بِ اْعـــــــــِض َأ

  :بالنسبة ملبطالت التيمم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل أربعة مبطالت  

  .هو خروج الوقت :املبطل األول من مبطالت التيمم

فإذا تيمم اإلنسان يف وقت الصالة فإن تيممه يبطل بخروج وقت الصالة، 

  .والبد له أن يتيمم مرة أخرى إذا أراد أن يصيل يف وقت الصالة الثانية

ه قال: والدليل عىل ذلك يتيمم لكل صالٍة وإْن مل : "ما جاء عن ابن عمر أ

  .ال؟ قول الصحايب حجةوهذا قول صحايب، وقول الصحايب أم ". حيدث

  .حصول احلدث: الثاين من مبطالت التيمم

فإذا أحدَث، إنسان تيمم ثم خرجت منه ريح، تيمم ثم ذهب لقضاء 

احلاجة، تيمم ثم أكل حلم إبل، ثم نام، أو غري ذلك من األحداث فإن التيمم 

  .يفسد ويبطل



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١١٦  

ًْض  :قال وعمم هذا الكالم، يعني فاعمم، ؛ َفاْعُممِ  اَوُموِجُب األَْحَداِث َأ

موجب األحداث سواء كان موجًبا للحدث األصغر، وهي نواقض الوضوء 

إذا كان تيممه يعني بدًال عن الوضوء أو كان موجًبا للحديث األكرب وهي 

  .موجبات الغسل إذا كان تيممه بدًال عن الغسل

اء، قال الناظم ي يعن؛ ءٍ ُحُصوُل َما :الثالث من مبطالت التيمم هو وجود ا

اء فقد بطل تيممه وال جيوز له أن  اء ثم وجد ا ه مل جيد ا إذا تيمم اإلنسان أل

اء بوضوٍء أو بغسٍل عىل  يصيل هبذا التيمم مرة أخرى، بل البد أن يمس ا

  .حسب نوع احلدث الذي لديه

بع زوال العذر املبيح للتيمم، وهذا يف صورة اإلنسان الذي يتيمم مع : الرا

اء لعدم   .قدرته عىل استعامله وجود ا

اذا؟ قال اء،  اء بارد وليس هناك ما : إنسان تيمم مع وجود ا واهللاِ إن ا

اء، فيبطل تيممه اء، ثم بعد ذلك وجَد شيًئا يسخن به ا   .أسخن به ا

اء فإن التيمم يبطل،  كذلك لو كان مريًضا ثم برأ واستطاع أن يستعمل ا

  .َد َما َصىلَّ َفُخْذ بِاليُْرسِ عْ ال بَ  ُعْذرِ َأْو َزَواُل ال :لكن الناظم قال

أن اإلنسان إذا تيمم لعذٍر، يعني تيمم  :َد َما َصىلَّ عْ ال بَ : ومقصوده بقوله

لعذٍر يبيح له التييم، ثم زال هذا العذر بعد الصالة، فإنه ال يلزمه أن يعيد 

  .الصالة السابقة، ولكن التيمم يبطل بالنسبة للصلوات الالحقة
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اء: ذلك مثال ناء . إنسان تيمم لعدم وجود ا اء وهو يف أ طيب، ثم جاء ا

  .تبطل صالته، ويبطل تيممه: الصالة، نقول

ًضا من باب أوىل. طيب، وإذا كان قبل الصالة   .أ

اء، بعد ما انتهى من الصالة، وقال : لكنه بعد ما انتهى من الصالة جاء ا

اء، فهل يلزمه أن السالم عليكم ورمحة اهللا، السالم عليكم  ورمحة اهللا، وجد ا

  يعيد الصالة؟

  .؛ وهو عدم وجوب إعادة الصالةَد َما َصىلَّ َفُخْذ بِاليُْرسِ عْ ال بَ  ؛ال: نقول

  .هذا الشق األول من درسنا اليوم

هو ما يتعلق بأحكام احليض والنفاس واالستحاضة، وسنبدأ : الشق الثاين

  .اليوم فقط بتعريف احليض

دُم طبيعٍة وِجبلٍة خيرج من قعر : ف احليض؟ احليض تعريفهما هو تعري

  .الرحم يف أوقاٍت معلومة

يعني أن احليض ال يدل عىل املرض، بل هو دُم صحة، : دُم طبيعة وجبلة

  متام؟. وليس دم مرض، حالة طبيعة تأيت للمرأة

  .وليس من أدنى الرحم: خيرج من قعر الرحم

ه له أوقات وهذا هو ايف أوقات معلومة،  :وقال ألصل يف احليض أ

معلومة، وسيأيت ذكر هذه األوقات املعلومة من جهة أقل احليض وأكثر 

  .احليض ونحو ذلك



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١١٨  

؛ بِيَعةٍ طَ َدُم  :هذا جممل ما يتعلق بتعريف احليض، وهذا معنى قول الناظم

ِحمْ  ،ليس أمًرا عارًضا وال مرًضا: طبيعة  ِيفِ  ،يعني خيرج من الرحم؛ َوترُ ِْخيِه الرَّ

َّ بَ  اٍم معلومة؛ يمٍ اْعِض َأ يعني قد ُعرف احليض هبذا ؛ يٍْض َقْد ُرِسمْ حَ بِ  ،عني يف أ

  .التعريف

وهذا هو رسمه ووصفه، وباهللا التوفيق، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد 

ه وصحبه، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٩() السبت(: يوم - ٢٧: رقم الدرس

ــــــــــــــــِه يوَ ًْمــــــــــــــــ  )٧٩(  لُّ ُعْمـــــــِر احلَــــــــْيِض تِْســـــــٌع َوَأَقــــــــْل َأَقـــــــ تِ ــــــــــــــــًة َحَصــــــــــــــــْل ُمدَّ   ا َوَليَْل

ـــــــــــرْ  ـــــــــــو َوَف ُتــــــــــــــــه َملْ   )٨٠(  َغالُِبـــــــــــُه ِســـــــــــتٌّ َوَســـــــــــْبٌع َل ــــــــــــــــُد  ُمدَّ ــــــــــــــــَمخْ َتْع   َســــــــــــــــَة َعَرشْ

ـــــــــــ ِيفِ   )٨١(  ْنيَ َحْيَضـــــــْنيِ اْســـــــَتَقرْ ٍر َبـــــــُطْهـــــــَأَقـــــــلُّ    َأْرَجـــــــــــِح الَقـــــــــــْوِل َثالَثـــــــــــَة َعَرشْ

  .م عليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسال

ه وصحبه،  بسم اهللا، احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

حياكم اهللا، يف الدرس السابع والعرشين من رشح النظم اجليل يف الفقه 

  .احلنبيل

اه يف الكالم عن  ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نواصل ما ابتدأ

ه دم أحكام احليض، وق ايض تعريف احليض؛ بأ د سبق معنا يف الدرس ا

  .طبيعة وجبلة خيرج من قعر الرحم يف أوقات معلومة

فاحليض له أوقات معلومة؛ يعني له أقل وأكثر، وسن حمدد حتيض فيه 

ء، وبالنظر إىل  ة، وهذه األوقات واألزمنة واملدد املحددة ُعرفت باالستقرا املرأ

عد الفقه اخلمس الكربىعادة النساء، والعادة حمكم   .ة كام هي قاعدة من قوا

  :فذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل هذه املدد فقال

ــــــــــــــــِه يوَ ًْمــــــــــــــــ  )٧٩(  َأَقـــــــلُّ ُعْمـــــــِر احلَــــــــْيِض تِْســـــــٌع َوَأَقــــــــْل  تِ ــــــــــــــــًة َحَصــــــــــــــــْل ُمدَّ   ا َوَليَْل

ـــــــــــرْ  ـــــــــــو َوَف ُتــــــــــــــــه َملْ   )٨٠(  َغالُِبـــــــــــُه ِســـــــــــتٌّ َوَســـــــــــْبٌع َل ــــــــــــــــُد  ُمدَّ ــــــــــــــــَمخْ َتْع   َســــــــــــــــَة َعَرشْ

ـــــــــــ ِيفِ   )٨١(  ْنيَ َحْيَضـــــــْنيِ اْســـــــَتَقرْ ٍر َبـــــــُطْهـــــــلُّ َأَقـــــــ   َأْرَجـــــــــــِح الَقـــــــــــْوِل َثالَثـــــــــــَة َعَرشْ
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ببيان  طيب، بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل يف هذه املسائل مدة احليض وأزمانه

أقل سٍن للحيض، أقل سن للحيض هو تسع سنني، فال يمكن أن حتيض 

ثى قبل تسع، وإذا جاء الدم قبل التسع  ثى الصغرية فهذا ليس األ من األ

  .دم الفساد، أو دم االستحاضة حيًضا، يعترب من باب

  .إذن أقل سن احليض تسع

ة؛ يعني أقل مدة للحيض، نقول أقل : طيب، وأقل مدة حتيض فيها املرأ

ة جاءها الدم ملدة ساعتني،  مدة للحيض يوم وليلة، وعىل هذا لو فرضنا أن املرأ

 يرجع فهذا ليس بحيض، وإنام هو دم فساٍد أو دم وانقطع انقطاًعا تاًما ومل

  .استحاضة

؛ يعني تسع َأَقلُّ ُعْمِر احلَيِْض تِْسعٌ  :طيب، وهذا معنى قول الناظم

تِِه يوَ ْمً  َوَأَقْل سنوات،    .؛ أقل مدة احليض هو يوم وليلةا َوَليَْلًة َحَصْل ُمدَّ

ام   .طيب، غالب احليض ما هو؟ غالب احليض ستة أو سبعة أ

  وما الفائدة من معرفة غالب احليض؟

أن املرأة إذا استمر هبا الدم وجاءهتا : الفائدة من معرفة غالب احليض

ما هي : استحاضة فإهنا ترجع يف متييز حيضها من استحاضتها إىل العادة، نقول

العادة اجلارية، واملستقرة عندك؟ فإن مل يكن هلا عادة جارية مستقرة فإهنا تنظر 

، فإهنا جتعل احليض ما كان عىل يف الدم، يف  صفة الدم، فإن كان الدم متميًزا

  .صفة دم احليض واالستحاضة ما خالف صفة دم احليض
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ًضا متييز، ما احلل؟ نقول ترجع : وإن مل تكن هلا عادة مستقرة، وليس هلا أ

ام، وما زاد عىل ذلك فإهنا  إىل غالب احليض، فتجعل حيضها ستة أو سبعة أ

  .اضةجتعله استح

بشكل أوسع، لكن نحن ذكرناه هنا ملعرفة الفائدة  وهذا سيأيت إن شاء اهللا

  .ذكر غالب احليض

ام، ثم قال أكثر احليض : طيب، إذا كان غالب احليض ست أو سبع أ

؛ يعني لو َكُثر احليض، فإن َلو َوَفرْ : مخسة عرش يوًما، وهذا ذكره الناظم يف قوله

  .امدته ال تتعد اخلمسة عرشة يومً 

ة جاءها الدم ملدة عرشين يوم، فهذا ليس  يعني هلذا لو فرضنا أن امرأ

  .الزائد عن اخلمسة عرش يوًما ليس حيًضا، وإنام هو استحاضة، واضح

  .هذا معنى أكثر احليض

ة اخلامسة فهي أقل الطهر بني احليضتني، أقل الطهر بني  وأما املسأ

  رفة ذلك؟احليضتني ثالثة عرش يوًما، وما الفائدة من مع

ة جاءها الدم عىل سبيل املثال مخسة عرشة يوًما، ثم : نقول لو أن املرأ

ام، ثم جاءها دم بعد ذلك، فهل هذا الدم دم  انقطع عنها الدم ملدة مخسة أ

  حيض؟
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ال، هذا ليس دم حيض؛ ألن أقل الطهر بني احليضتني ثالثة عرش : نقول

دم، فهذا ليس دم حيض،  يوًما، فإذا مل تكمل ثالثة عرش يوًما ثم جاءها

  واضح؟

  : وهذا معنى قول الناظم

ـــــــــــ ِيفِ   )٨١(  ْنيَ َحْيَضـــــــْنيِ اْســـــــَتَقرْ ٍر َبـــــــُطْهـــــــَأَقـــــــلُّ    َأْرَجـــــــــــِح الَقـــــــــــْوِل َثالَثـــــــــــَة َعَرشْ

إذن هذا ما يتعلق بمدد احليض وأزمانه، أقل سن حتيض به تسع سنني، 

ام، أكثر احليض مخسة عرش  أقل مدته يوم وليلة، غالب احليض ستة أو سبعة أ

  .يوًما، أقل الطهر بني احليضتني ثالثة عرش يوًما

صل الكالم عىل أحكام  ويف الدرس القادم إن شاء اهللا عز وجل سوف نوا

  .احليض

  .وباهللا التوفيق

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٠() األحد(: يوم - ٢٨: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــمْ َوي ـــــــــــــــــــالَة َوالصِّ ـــــــــــــــــــُع الصَّ اِن َزَمـــــــــــــــــــــاَن َداَمـــــــــــــــــــــا  )٨٢(  َياَمانَ   َوال َتِصـــــــــــــــــــــحَّ

ـــــِذي ُحظِـــــرْ  ءَ َوالـــــَوطْ  ـــــالَق َوالَّ ــــــــــْوِم ُأِقــــــــــرْ  مَّ ُثــــــــــِجلُنُــــــــــٍب   )٨٣(  َوالطَّ ــا الصَّ   َقَضــــــــ

ــــــاألَْقَرا يُ   )٨٤(  ْوِجــــــــــُب الُبُلــــــــــوَغ َوالُغْســــــــــَل َوَأنْ َويُ  ــــــُف َعــــــنْ  ءِ ْعَتــــــَد بِ   ِفْيَهــــــا اخلُْل

  .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم ع

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسوله ومصطفاه، وعىل آ

  :ومن وااله، أما بعد

  .هذا هو الدرس الثامن والعرشون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

 يف هذا الدرس أهيا األخوة واألخوات، سوف نتعرف بإذن اهللا عز وجل

ر احليض، األحكام التي ترتتب عىل دم احليض   .عىل أ

  :قال الناظم

ـــــــــــــــــــَويمْ  ـــــــــــــــــــالَة َوالصِّ ـــــــــــــــــــُع الصَّ اِن َزَمـــــــــــــــــــــاَن َداَمـــــــــــــــــــــا  )٨٢(  َياَمانَ   َوال َتِصـــــــــــــــــــــحَّ

ـــــِذي ُحظِـــــرْ  ءَ َوالـــــَوطْ  ـــــالَق َوالَّ ــــــــــْوِم ُأِقــــــــــرْ  مَّ ُثــــــــــِجلُنُــــــــــٍب   )٨٣(  َوالطَّ ــا الصَّ   َقَضــــــــ

ــــــــــوَغ َوالُغْســــــــــَل َوأَ َويُ  ــــــاألَْقَرا يُ   )٨٤(  نْ ْوِجــــــــــُب الُبُل ــــــُف َعــــــنْ  ءِ ْعَتــــــَد بِ   ِفْيَهــــــا اخلُْل

ٌر للحيض تتمثل يف قسمني؛  األحكام التي ترتتب عىل احليض، التي هي أ

إذا ُوجد احليض فإهنا تصري ما يمنعه احليض، يعني هناك أشياء : القسم األول

  .من املمنوعات، من األمور التي ال جتوز

  حليض؟ما هي األمور التي يمنعها ا
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  : قال

ـــــــــــــــــــَويمْ  ـــــــــــــــــــالَة َوالصِّ ـــــــــــــــــــُع الصَّ اِن َزَمـــــــــــــــــــــاَن َداَمـــــــــــــــــــــا  )٨٢(  َياَمانَ   َوال َتِصـــــــــــــــــــــحَّ

الةَ َويمْ : وجوب الصالة مطلًقا، فقوله: إذن احليض يمنع أوًال  ؛ نَُع الصَّ

طيب، هل تصح يعني يمنع وجوب الصالة، فاحلائض ال جتب الصالة عليها، 

ه ال تصح منها   .منها، سيأيت معنا أ

اذا قلنا هنا: مر الثايناأل ه يمنع وجوب أداء الصيام،  أداء الصيام، ومل : أ

؛ ألن احلائض جيب عليها أن تقيض الصيام، بخالف يمنع وجوب الصيام: نقل

الصالة فإهنا ال تقيض الصالة، بل يمنع عنها وجوب الصالة مطلًقا، ويمنع 

  .عنها وجوب الصوم أداًء، وال يمنع وجوب قضاء الصوم

ا قلنا: ثالثال يمنع وجوب الصالة، طيب، : يمنع صحة الصالة، يعني 

ال حتى : ال جتب الصالة، لكن هل تصح؟ نقول: لو فرضنا أهنا صلت، نقول

  .الصالة ما تصح أصًال، ما تصح الصالة منها

بع يمنع صحة الصيام، طيب لو فرضنا أهنا صامت يف رمضان، : الرا

ًدا، صيامه: صيامها صحيح؟ نقول َوال : ا غري صحيح، وهذا معنى قولهأ

اِن َزَماَن َداَما   .يعني الزمان الذي استمر فيه احليض ؛َتِصحَّ

كذلك يمنع احليض الوطء، والوطء هو اجلامع، فاحليض يمنع من اجلامع، 

  .فال جيوز للزوج أن جيامع زوجته حال حيضها
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ه قال ستمتاع يمنع الوطء، لكن بقية األمور غري الوطء، اال: والحظ أ

  .منها ما دون الفرج، فهذا جيوز

ز الطالق، قال: السادس مما يمنعه احليض ه يمنع جوا  ءَ َوالَوطْ : أ

ز الطالق، ال من َوالطَّالَق  ، فاحليض يمنع من الطالق، واملقصود يمنع من جوا

ة وقوع الطالق،  فاحليض جيعل الطالق حمرًما، فال جيوز لإلنسان أن يطلق املرأ

نه لو عاند وعىص وطلقها حال حيضها، فإن الطالق يقع، إنام حال حيضها، لك

  .ال جيوز له ذلك، فلو أقدم عليه فإنه يقع

؛ يعني كل ما يمنع منه ِجلُنٍُب  ُحظِرْ  َوالَِّذي: ننتقل بعد ذلك إىل السابع، قال

اجلنب، األمور التي حترم عىل اجلنب ذكرناها، تالوة، ومسجد، فال جيوز له أن 

ن، فكذلك احلائض؛ ال جيوز هلا أن تقرأ يلبث يف امل سجد، وال أن يقرأ القرآ

القرآن ولو من غري مس املصحف، وال جيوز هلا أن تلبث يف املسجد، وال أن 

  .تدخل املسجد

وكذلك األمور التي حترم عىل املحدث حدًثا أصغر، فال جيوز للحائض 

ت، فال جيوز هلا ن متس املصحف وال أن تصيل وهذا ُذكر، وال أن تطوف بالبيأ

ًضا بالبيت، فال يصح طواف احلائض   .أن تطوف أ

  .ِجلُنٍُب  ُحظِرْ  َوالَِّذي: إذن هذا معنى قوله
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 مَّ ثُ : ينتقل اآلن إىل مايوجبه احليض، وقبل هذا ذكر الناظم كلمة، فقال

ْوِم ُأِقرْ  ، يعني أن احلائض يسقط عنها الصوم أداًء لكن جيب عليها َقَضا الصَّ

  .اًءاالصوم قض

ْوِم ُأقِرْ  مَّ ثُ  ؛ يعني أقر وجوب قضاء الصوم عىل احلائض، هذا أمر َقَضا الصَّ

  .أقره الرشع

  طيب، ما هي األمور التي يوجبها احليض؟

ثى إذا حاضت  ة، أو األ يوجب احليض عدة أمور؛ أوهلا البلوغ، فاملرأ

  .ُحكم ببلوغها هبذا احليض، إذا حاضت فقد بلغت، نعم

ه يوجب الُغسل، فيجب عىل احلائض أن تغتسل إذا انقطع : األمر الثاين أ

؛ حينام ذكر الناظم َفاٌس اْكتََمْل نِ َوَحيٌْض وَ : ا سابًقا يفدم احليض، وهذا ُذكر معن

  .موجبات الغسل

ة إذا ُطلقت جيب عليها أن كذلك يوجب احليض  ء، املرأ االعتداد باالقرا

ر، وال باألقراء، ما معنى تعتد بعد الطالق، وهذه العدة هل تكون باألشه

  األشهر؟

ِئي َيِئْسَن ِمَن {: املرأة التي مل حتض أصًال، كام قال اهللا عز وجل َوالالَّ

ِئي َملْ َحيِْضنَ  ُهتُنَّ َثَالَثُة َأْشُهٍر َوالالَّ } اْملَِحيِض ِمْن نَِساِئُكْم إِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ

شهر، أما املرأة التي حاضت إذا ، فاملرأة التي مل حتض عدهتا باأل]٤: الطالق[
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ء هي  ُوجد احليض، فإنه يوجب االعتداد باالقراء وليس باألشهر، واألقرا

  .احليض

، قال اهللا عز وجل ُْفِسِهنَّ {: فكل حيضة تعترب قرأً بَّْصَن بَِأ َقاُت َيَرتَ َواْملَُطلَّ

  .؛ يعني ثالثة حيض، أو ثالث حيض]٢٢٨: البقرة[} َثَالَثَة ُقُروءٍ 

ء هذا   .األمر الثالث التي يوجبه احليض؛ يعتد باألقرا

ء فيها خالف عنا بني العلامء، وعنا يعني ُوجد،  ء؟ األقرا ما هي األقرا

فِيَْها اخلُلُْف  ءِ ْعَتَد بِاألَْقَرا يُ : وطرأ بني العلامء رمحهم اهللا تعاىل، وهلذا قال الناظم

ء فيها خالفَعنْ  ، ما هو اخلالف ، خلف يعني خالف، فبّني لك أن األقرا

ء؟   املوجود يف األقرا

ء هو اخلالف يف كون القرء هو الطهر أو : اخلالف املوجود يف األقرا

إن القرء هو : إن القرء هو الطهر، وبعضهم يقول: احليض، بعض العلامء يقول

احليض، وهذا هو املذهب، املذهب أن القرء هو احليض، وهذا هو املعتمد 

  .أمحد رمحه اهللا؛ أن القرء هو احليضوالغالب يف املذهب اإلمام 

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١١() االثنني(: يوم - ٢٩: رقم الدرس

ــــــا النِّ  ِحمْ َأمَّ   تِمْ َتـــــــــــــــــــخيْ ْرَبِعَني ألِلَوْضـــــــــــــــــــِع َذا َبـــــــــــــــــــ  )٨٥(  َفــــــاُس َفــــــَدٌم يرُ ِْخــــــي الــــــرَّ

ًْضــــــــــ ــــا  )٨٦(  ا َوَحلَْظــــــــــٌة َأَقــــــــــْل ِذْي َغالـِـــــــــٌب َأ ــــُل َم ــــْذ َحَصــــْل  نِعٌ َواحلَْم ــــيٍْض ُم   ِحلَ

ِة ُقــــــــــــــرْ   )٨٧(  ا ِســــــَوىَوُحْكُمــــــُه َكــــــاحلَيِْض ُمْطَلًقــــــ   ِغ املُْســــــــــــــَتَوىَوبُلــــــــــــــوُ  ءٍ ِعــــــــــــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه، أما بعداحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا،    :وعىل آ

فأهًال وسهًال بكم يف الدرس التاسع والعرشين من رشح النظم اجليل يف 

  .الفقه احلنبيل

يف هذا الدرس أهيا األخوة واألخوات سنواصل يف باب احليض والنفاس 

واالستحاضة، وقد سبق معنا الكالم عن احليض، واآلن نتكلم إن شاء اهللا عن 

  ؟النفاس، ما هو النفاس

  .ذكر الناظم تعريف النفاس، ثم ذكر مدده وأزمانه وأحكامه

  : قال

ــــــا النِّ  ِحمْ َأمَّ   تِمْ َتـــــــــــــــــــْرَبِعَني خيْ ألِلَوْضـــــــــــــــــــِع َذا َبـــــــــــــــــــ  )٨٥(  َفــــــاُس َفــــــَدٌم يرُ ِْخــــــي الــــــرَّ

ًْضــــــــــ ــــا  )٨٦(  ا َوَحلَْظــــــــــٌة َأَقــــــــــْل ِذْي َغالـِـــــــــٌب َأ ــــُل َم ــــْذ َحَصــــْل  نِعٌ َواحلَْم ــــيٍْض ُم   ِحلَ

ــاحلَيْ  ِة ُقــــــــــــــرْ   )٨٧(  ا ِســــــَوىِض ُمْطَلًقــــــَوُحْكُمــــــُه َكــــ   ِغ املُْســــــــــــــَتَوىَوبُلــــــــــــــوُ  ءٍ ِعــــــــــــــدَّ

ه بد أ الناظم أوًال يف الكالم عن النفاس بتعريف النفاس، فعّرف النفاس بأ

ا النِّ  :دٌم ترخيه الرحم للوالدة وبعدها، قال ِحمْ َأمَّ ؛ لِلَوْضعِ  َفاُس َفَدٌم يرُ ِْخي الرَّ

  .يعني للوالدة
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تعرفه النساء، هو دٌم خيرج من الرحم للوالدة أو بعد إذن النفاس معروف 

ة األوىل   .الوالدة، طيب هذه املسأ

هو طبًعا خيرج للوالدة وبعدها، وخيرج مصاحًبا يعني عقب الوالدة 

مبارشة، وكذلك قد خيرج يشء من الدم قبل الوضع؛ يعني قبل الوالدة بيوم أو 

  .يومني، فيكون له حكم النفاس

النفاس وأزمانه، وبدأ بأكثر النفاس، ما هو أكثر مدة انتقل إىل مدد 

  النفاس؟

، ذا إشارة إىل تِمْ تَ ْرَبِعَني خيْ أَذا بَ : أربعون يوًما، قال الناظم أكثر مدة النفاس

  .النفاس؛ يعني هذا الدم الذي هو دم النفاس خيتتم بأربعني وال يزيد عليها

ًضا أربعون يوًما، قال ًْض  :وأما غالب النفاس فهو أ ؛ يعني اِذْي َغالٌِب َأ

ًضا، فالغالب أن املرأة يكون  ام التي هي األربعون هي غالب النفاس أ هذه األ

  .نفاسها أربعني يوًما

ة قد تلد من غري دم، كام ذكروا  وأما أقل النفاس، فأقله حلظه، بل إن املرأ

  .ذلك، وُذكر أن امرأة وضعت من غري دم، فُسميت ذات اجلفوف

قد ه ليس هناك حٌد ألقل النفاس، قد يكون النفاس حلظة، واملقصود أ

  .تلد من غري دم أصًال، وإن مل يكن هذا غالًبا
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ة نفاس وهي العالقة بني احلمل واحليض، اآلن ال: ثم بعد ذلك ذكر مسأ

ة قبل  يتعلق بالوضع، بالوالدة، طيب يف مدة احلمل، هل يمكن أن حتيض املرأ

  .ِحلَيٍْض ُمْذ َحَصْل  نِعٌ احلَْمُل َماوَ : الوالدة يف احلمل، قال

فإذا جاء الدم للمرأة حال محلها فليس  إذن ال جيتمع احلمل مع احليض،

فهذا ُيعطى حكم النفاس، وأما بدم حيض، فإن كان قبل الوالدة بيوم أو يومني 

إذا كان قبل ذلك، فهذا يعترب من دم الفساد، وليس من دم احليض، وال 

  .االستحاضة

ه من نواقض الوضوء، وُيغسل ولكنه ليس مما ودم ال فساد يعني حكمه أ

ترتتب عليه أحكام احليض التي ذكرناها، وال يسقط وجوب الصالة وال 

  .الصيام إىل آخره

؛ إذن حكمه اَوُحْكُمُه َكاحلَيِْض ُمْطَلقً : ثم ذكر أحكام النفاس، فقال

ة األ تني؛ املسأ   ..وىل التي استثناهكاحليض مطلًق يف كل يشء، ما عدا مسأ

إذن عندنا أن حكمه كاحليض؛ فيسقط الصالة والصيام، إىل آخره، لكن 

ة األوىل تني؛ املسأ ِة ُقرْ  ِسَوى:  العدة، قال الناظم: ُيستثنى من ذلك مسأ   .ءٍ ِعدَّ

  ما معنى هذا؟

ة  ء التي تعتد هبا املرأة يف حالة الطالق أو غريها، املرأ معنى هذا أن األقرا

تعتد بثالثة قروء، لو فرضنا : قت مثًال تعتد بثالثة قروء، طيب، إذا قلناإذا ُطل
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أهنا نفست، هل النفاس يعني افرتض أهنا ُطلقت وهي حامل، ثم وضعت 

ءاحلمل ونفست، هل النفاس ُحيسب قر ء؟ ال، ال ُحيسب من األقرا   .أً من األقرا

ة األوىل التي ُيستثنى فيها النفاس   .إذن هذه املسأ

  ، ما معنى هذا؟ِغ املُْستََوىَوبُلوُ : هي البلوغ، قال: ة الثانيةاملسأ

، وأما النفاس فال حيصل به البلوغ، معناه؛ أن احليض حيصل به البلوغ

هل من املمكن أن : وليس النفاس عالمة من عالمات البلوغ، قد يقول قائل

ثى مل تبلغ، نقول صل ال، ما يمكن، ولكن البلوغ ال حي: يأيت النفاس أل

  .بالنفاس، وإنام حصل البلوغ قبل ذلك

ة بمجرد أن حتمل ُحيكم ببلوغها، وال عالقة بالبلوغ بدم النفاس   .فإن املرأ

إذن هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وهو يف أحكام النفاس، ونسأل اهللا عز 

  .وجل أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا

  .ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٢() ءُ الثالثا(: يوم - ٣٠: رقم الدرس

ُمهَ  ْ ِســـــــــــــــــَوا ـــــــــــــــــعُ ا اْستَِحاَضـــــــــــــــــٌة ال َمت   ا ِســــــَوى َمــــــا ِقْيــــــَل ال ُتْســــــَتْمَتعُ َشــــــيْئً   )٨٨(  نَ

ـــــــــ ًع َها َرشْ ـــــــــاُلوا َوَحـــــــــدُّ ـــــــــا َق ـــــــــَىل َم َــــــــــــــــــــــابِ   )٨٩(  ا َع ُل وَ  أهنَّ   ألْفَعــــــــــــــــــــــاُل ااألَْقــــــــــــــــــــــَوا

ـــــــــــــــــــــْريَ    َتْســـــــلِْيَمًة، َواخلَْمـــــــُس ِمنَْهـــــــا َتنَْحـــــــتِمْ   )٩٠(  ًة َو َختَْتـــــــــــــــــــــتِمْ َمْفُتوَحـــــــــــــــــــــًة َتْكبِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  .ومن وااله، أما بعد

  .يلحياكم اهللا وبياكم، يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنب

وهذا الدرس رقم الثالثون،  وسنتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن 

  .االستحاضة، وعن تعريف الصالة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعد ذكره للحيض وللنفاس

ُمهَ  ْ ِســـــــــــــــــَوا ـــــــــــــــــعُ ا اْستَِحاَضـــــــــــــــــٌة ال َمت ــــــَل ال ُتْســــــَتْمَتعُ َشــــــيْئً   )٨٨(  نَ ــا ِقْي   ا ِســــــَوى َمــــ

  :كتاب الصالة

ـــــــــ ًع َها َرشْ ـــــــــاُلوا َوَحـــــــــدُّ ـــــــــا َق ـــــــــَىل َم َــــــــــــــــــــــابِ   )٨٩(  ا َع ُل وَ  أهنَّ   ألْفَعــــــــــــــــــــــاُل ااألَْقــــــــــــــــــــــَوا

ًة َو َختَْتـــــــــــــــــــــتِمْ  ـــــــــــــــــــــْريَ   َتْســـــــلِْيَمًة، َواخلَْمـــــــُس ِمنَْهـــــــا َتنَْحـــــــتِمْ   )٩٠(  َمْفُتوَحـــــــــــــــــــــًة َتْكبِ

تكلم الناظم وفقه اهللا عز وجل يف هذا البيت األول عن االستحاضة، فقد 

رأة إما؛ حيٌض أو نفاس أو استحاضة، سبق معنا أن الدماء التي خترج من امل

  .وعرفنا فيام سبق أحكام احليض، وأحكام النفاس
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وذكر الناظم يف هذا البيت حكم االستحاضة، فذكر أن االستحاضة ال 

  .ِسَوى َما قِيَْل ال ُتْستَْمَتعُ متنع شيًئا، 

يف  ، هذا القول هو املعتمدِسَوى َما ِقيَْل ال ُتْستَْمَتعُ : وقوله وفقه اهللا

  .العنت املذهب؛ أن املستحاضة ال جتامع، يعني ال جيوز وطئها إال مع خوف

االستحاضة متنع حل الوطء إال مع خوف العنت، فال جيوز : وهلذا نقول

للزوج أن جيامع زوجته حال استحاضتها، وخروج الدم منها إال إذا خيش 

م، فإنه حينئذٍ  جيوز له أن  العنت، ومل يستطع الصرب خاف عىل نفسه من احلرا

  .جيامع زوجته املستحاضة

وهذا القول هو معتمد املذهب، وإن كان مجهور الفقهاء عىل خالفه رمحة 

ة   .اهللا عىل اجلميع، إذن هذا ما يتعلق باملسأ

د ال ال ُتْستَْمَتعُ : وقول الناظم ًدا، وإنام املرا ه ال ُيستمتع هبا، أ د به أ ؛ ال يرا

ا باجلامع فقط، وأما االستمتاع منها بام دون اجلامع، ُتستمتع؛ يعني ال ُيستمتع هب

أن احلائض جيوز االستمتاع منها بام دون الفرج، فكيف فقد سبق معنا 

  !باملستحاضة من باب أوىل

د ه ال ُتْستَْمَتعُ : إذن املرا ه سبق معنا يف احليض أ ؛ يعني باجلامع فقط؛ أل

ف باالستحاضة من باب يمنع الوطء، وأما ما سوى الوطء فإنه جيوز، فكي

  .أوىل، وهذا ظاهر واضح
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كتاب الصالة، رشع الناظم وفقه اهللا تعاىل ننتقل بعد ذلك إىل الكالم عن 

يف كتاب الصالة، وبدأ كتاب الصالة بتعريف الصالة، والصالة أهيا األخوة 

م من أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني، بل هي أعظم أركان اإلسالم  الكرا

  .دتني وفضلها عظيم جليلبعد الشها

وهذه الصالة هي أول ما ُيسأل عنه اإلنسان يوم القيامة، وتعلمون أن 

كالمنا السابق عن كتاب الطهارة إنام قدمناه باعتبار الطهارة رشًطا من رشوط 

  .صحة الصالة

َها: طيب، بدأ الناظم وفقه اهللا بالكالم عن تعريف الصالة، فقال ، َوَحدُّ

عً ا، حدها يعني تعريفه َها َرشْ كم تعلمون أن اَوَحدُّ ؛ يعني تعريفها رشًعا؛ أل

التعريف قد يكون تعريًفا لغوًيا، وقد يكون تعريًفا اصطالحًيا، وقد يكون 

  .تعريًفا  رشعًيا

فام هي الصالة يف الرشع؟ يعني إذا ُذكرت الصالة يف الكتاب والسنة، فام 

د هبا؟   املرا

د هبا ة، مفتتحة بالتكبري، وخمتتمة بالتسليم، أقوال، وأفعال خمصوص: املرا

عً : وهذا معنى قوله َها َرشْ   ؛ يعني عىل حسب ما قال الفقهاء، ا َعَىل َما َقاُلوا َوَحدُّ

َابِ  ُل وَ  أهنَّ ًة َوَختْتَتِمْ  ألْفَعاُل ااألَْقَوا   .َتْسلِيَْمةً  َمْفُتوَحًة َتْكبِْريَ
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ل واألفعال املفتوحة بالتكبري، وقول ةً : هإذن هي األقوا ؛ التي َمْفتُوَحًة َتْكبِْريَ

م،  أهنا خمتتمة بالتسليم، كام جاء هذا يف ؛ يعني َتْسلِيَْمةً  َوَختْتَتِمْ هي تكبرية اإلحرا

  .»حتريمها التكبري، وحتليلها التسليم«: حديث النبي صىل اهللا عليه وسلم

  طيب، ما حكم الصالة؟

لعلم، ال خالف فيه، الصلوات اخلمس واجبة، وهذا احلد إمجاع بني أهل ا

؛ يعني الصلوات اخلمس تنحتم؛ يعني َواخلَْمُس ِمنَْها َتنَْحتِمْ  :وهلذا قال الناظم

جتب عىل كل مسلٍم ومسلمة، وهذا أمر معلوم من الدين بالرضورة، مل خيالف 

  .فيه أحد من املسلمني، وهو حمل إمجاع

  .واحلمد هللا رب العاملني

سأل اهللا عز وجل أن جيعل ما تعلمناه علًام وهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ن

  .نافًعا، ولوجهه خالًصا

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٣() ءُ األربعا(: يوم - ٣١: رقم الدرس

ــــــــــــــٍف َعــــــــــــــَدا ُكــــــــــــــلِّ  ِيف    َتــــــــَدىفْ اٍس ِمــــــــنُْهَام ال تُ نَِفــــــــَحــــــــْيٍض   )٩١(  ُمْســــــــــــــلٍِم ُمَكلَّ

ـــــــــــــــــــــــيَام َرَأْوا اِرُكَهـــــــــــــــــــــــا َهتَاُوًنـــــــــــــــــــــــاتَ   )٩٢(  ْكُفـــــــــــــُر اجلَاِحـــــــــــــُد للُوُجـــــــــــــوِب َأوْ َويَ    ِف

ـــــ  )٩٣(  َقاَمـــــــــــِة اْســـــــــــَتَقرْ إلُحْكـــــــــــُم األََذاِن َوا   َفــــْرَض كَِفاَيــــٍة َعــــَىل َمــــْن َقــــْد َحَرضْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه أمجعني،  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :ما بعدأ

فأهًال بكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، وهذا 

  .ذانالكالم عن األالدرس نواصل فيه الكالم عن الصالة، ثم نرشع يف 

ا ذكره يف الدرس السابق، وهو الكالم  قال الناظم وفقه اهللا تعاىل تكميًال 

يات التي أخذناها يف ه ختم األ  الدرس السابق، اختتم عن وجوب الصالة؛ أل

  .َواخلَْمُس ِمنَْها َتنَْحتِمْ : بقوله وفقه اهللا

  :قال

ــــــــــــــٍف َعــــــــــــــَدا ُكــــــــــــــلِّ  ِيف    َتــــــــَدىفْ اٍس ِمــــــــنُْهَام ال تُ نَِفــــــــَحــــــــْيٍض   )٩١(  ُمْســــــــــــــلٍِم ُمَكلَّ

ـــــــــــــــــــــــيَام َرَأْوا اِرُكَهـــــــــــــــــــــــا َهتَاُوًنـــــــــــــــــــــــاتَ   )٩٢(  َوَيْكُفـــــــــــــُر اجلَاِحـــــــــــــُد للُوُجـــــــــــــوِب َأوْ    ِف

  :ذان واإلقامةاأل

ـــــ  )٩٣(  َقاَمـــــــــــِة اْســـــــــــَتَقرْ إلْكـــــــــــُم األََذاِن َواُح    َفــــْرَض كَِفاَيــــٍة َعــــَىل َمــــْن َقــــْد َحَرضْ
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إن الصالة : بدأ وفقه اهللا يف الكالم عن رشوط وجوب الصالة، نحن قلنا

واجبة، ووجوب الصالة هذا حمل إمجاع بني املسلمني، ال خيالف فيه أحد، ولو 

  .عد قليل، لكن ما رشوط وجوب الصالةخالف فيه أحٌد فإنه يكفر كام سيأيت ب

  هل الصالة جتب عىل كل أحد؟

  :الصالة جتب بالرشوط اآلتية: نقول

ال : اإلسالم، فال جتب الصالة عىل الكافر، ومعنى قولنا: الرشط األول

ه ال تصح الصالة منه، وال يؤمر بقضاءها إذا  جتب الصالة عىل الكافر، معناه أ

ه ال  ُيعاقب عليها يف اآلخرة؛ ألن الكافر الذي يرتك أسلم، وليس معنى هذا أ

الصالة، وهو بطبيعة احلال أن كل كافر فهو تارك للصالة يعاقب يوم القيامة 

  .عىل كفره وعىل تركه للصالة

) ٤٢(َما َسَلَكُكْم ِيف َسَقَر {: قول اهللا سبحانه وتعاىل: والدليل عىل ذلك

  .]٤٣، ٤٢: املدثر[} )٤٣(َقاُلوا َملْ َنُك ِمَن اْملَُصلَِّني 

د برشط اإلسالم أن : إذن هذا الرشط األول اإلسالم، وعرفنا أن املرا

  .الكافر إذا أسلم ال يؤمر بقضاء الصالة

أن يكون اإلنسان مكلًفا، فال : الرشط الثاين من رشوط وجوب الصالة

ا نقول الصالة ال جتب عىل : جتب الصالة عىل الصبي، وعىل املجنون، طيب، 

ه ال يؤمر هبا؟ال   صبي، هل معنى هذا أ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٣٨  

جيب عىل وليه أن يأمره بالصالة إذا بلغ سبع سنني، وأن يرضبه : نقول

، ولكن هنا جيب عىل الويل أن يأمر الصبي، لكن الصبي ال  عليها إذا بلغ عًرشا

  .ُحياسب عليها، وال جتب عليه، وال يعاقب عليها يف اآلخرة برتكها

  .هذا بالنسبة للصبي

  .املجنون؛ املجنون ال يؤمر هبا أصًال، وال جتب عليه وكذلك

غري احلائض والنفساء، فاحلائض والنفساء ال جتب عليهام : الرشط الثالث

الصالة، بل وال تصح منهام الصالة، وقد سبقت اإلشارة إىل ذلك يف باب 

  .احليض، وذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل أن احلائض والنفساء ال تقضيان الصالة

  : ذا قالوهل

ــــــــــــــٍف َعــــــــــــــَدا ُكـــــــــــــلِّ  ِيف    َتــــــــَدىفْ اٍس ِمــــــــنُْهَام ال تُ نَِفــــــــَحــــــــْيٍض   )٩١(  ُمْســــــــــــــلٍِم ُمَكلَّ

  .يعني أهنام ال تقضيان الصالة

  حد هذا الوجوب؟انتقل بعد ذلك إىل قضية جاحد الصالة، حكم جا

نحن قررنا أن وجوب الصالة أمٌر معلوم من الدين بالرضورة، طيب، 

والعياذ - إن الصالة ال جتب، فإنه يكفر : وقال ومن جحد هذا الوجوب،

  .-باهللا

ه مكذب هللا عز ، والسبب يف َوَيْكُفُر اجلَاِحُد للُوُجوِب : قال الناظم كفره أ

وجل؛ ألن النصوص؛ الكتاب والسنة رصحيٌة واضحة ال حتتمل التأويل يف 
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كرها فقد كّذب اهللا عز وجل، وكّذب رسوله صىل اهللا  وجوب الصالة، فمن أ

  .عليه وسلم

وكذا : أما بالنسبة ملن ترك الصالة هتاوًنا، فهل يكفر؟ نعم، يكفر، قال

ه يكفر فِيَام َرَأْوا اِرُكَها َهتَاُونً اتَ  َأوْ : تاركها هتاوًنا، وهلذا يقول الناظم ؛ يعني أ

حمل خالٍف بني  كذلك، لكن كفر اجلاحد حمل إمجاع، وكفر التارك هتاوًنا

  .العلامء

إذا : اوًنا يكفر، ولكن املذهب يقّيدون هذا التكفري، يقولونوتاركها هت

دعاه اإلمام أو نائبه، فأرص حتى ضاق وقت الثانية عنها، هذا هو قيد التكفري، 

وجتدونه يف املطوالت، لكني أحببت أن أشري إىل هذا القيد هنا، وأما رشطه و 

  .تفصيله، فليس هذا حمله

  .مةذان واإلقاىل األننتقل بعد ذلك إ

  .َفْرَض كَِفاَيةٍ  َقاَمِة اْستََقرْ إلُحْكُم األََذاِن َوا: قال الناظم وفقه اهللا

ذان واإلقامة؛ وهو هذا هو أول ما بدأ به الباب، وهو الكالم عن حكم األ

ه واجٌب وجوًبا كفائًيا، ويعد هذا الوجوب اآلن حكمهام، الوجوب يف  أ

وب الكفائي، وليس الوجوب الوجوب الكفائي، يقّيد بالوج: احلرض، نقول

العيني؛ يعني ال جتب اإلقامة، وال جيب األذان عىل كل مصٍل، ال، إنام جيب عىل 

  .وجه الكفاية
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إذا قام به يف البلد من يكفي يف إيصال البالغ سقط اإلثم : فرض الكفاية

عن الباقي، وهذا الوجوب خيتص باحلرض، فال جيب األذان واإلقامة عىل 

سافرون يستحب هلم األذان واإلقامة، كام سيأيت إن شاء اهللا يف املسافرين، فامل

  .الدرس القادم

  .لكننا نشري هنا إىل أن الوجوب الكفائي خمتٌص باملقيمني واحلارضين

  .هذا ما يتعلق بدرسنا يف هذا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٤() اخلميس(: ومي - ٣٢: رقم الدرس

ــــــــــَن ا ــــــــــــــا َســــــــــــــَفٍر َولِْلَقَضــــــــــــــا ِممَّــــــــــــــ ِيفِ   )٩٤(  َمــــــــــا ُكتِــــــــــْب  ءَأَدا َجــــــــــاِل ِيفِ لرِّ ِم   ْب دِ ُن

ـــــــــــــــــُة األَذاِن َمخْ  ـــــــــــــــــَوكِْلَم ــــــــــــــَدى َوَعْرشــــــــــــــٌة تُ   )٩٥(  َســـــــــــــــــَة َعَرشْ ــــــــــــــٌة إِْح ــــــــــــــرْ إَقاَم   َق

ـــــــــــــــــــُرُم األَْجـــــــــــــــــــُر َعـــــــــــــــــــَىل األذانِ  ـــــــــال ِرْزُق بَ   )٩٦(  َوَحيْ َ ـــــــــِت ا ـــــــــْي ِين  ااِل َي   إْخـــــــــَوا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

  .هذا هو الدرس الثاين والثالثون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

م، نكمل الكالم عن أحكام األذان  يف هذا الدرس أهيا األخوة الكرا

  .مةواإلقا

عند الكالم عن حكم األذان واإلقامة، وعرفنا أن يف الدرس السابق وقفنا 

ايض   : األذان واإلقامة فرض كفاية، الناظم قال يف الدرس ا

ـــــ  )٩٣(  َقاَمـــــــــــِة اْســـــــــــَتَقرْ إلُحْكـــــــــــُم األََذاِن َوا   َفــــْرَض كَِفاَيــــٍة َعــــَىل َمــــْن َقــــْد َحَرضْ

  :امة فيقولويف هذا الدرس يكمل رشوط وجوب األذان واإلق

ــــــــــَن ا ــــــــــــــا َســــــــــــــَفٍر َولِْلَقَضــــــــــــــا ِممَّــــــــــــــ ِيفِ   )٩٤(  َمــــــــــا ُكتِــــــــــْب  ءَأَدا َجــــــــــاِل ِيفِ لرِّ ِم   ْب دِ ُن

ـــــــــــــــــُة األَذاِن َمخْ  ـــــــــــــــــَوكِْلَم ــــــــــــــَدى َوَعْرشــــــــــــــٌة تُ   )٩٥(  َســـــــــــــــــَة َعَرشْ ــــــــــــــٌة إِْح ــــــــــــــرْ إَقاَم   َق

ـــــــــــــــــــُرُم األَْجـــــــــــــــــــُر َعـــــــــــــــــــَىل األذانِ  ـــــــــال ِرْزُق بَ   )٩٦(  َوَحيْ ـــــــــاِل َي َ ـــــــــِت ا ِين  اْي   إْخـــــــــَوا

من أحكام األذان واإلقامة رشوط وجوهبام، عرفنا أن األذان : قولن

  واإلقامة فرض كفاية، لكن ما هي رشوط هذا الوجوب؟
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ه سبق معنا يف الدرس : الرشط األول احلرض، وخيرج به السفر؛ أل

ايض   .َفْرَض كَِفاَيٍة َعَىل َمْن َقْد َحَرضْ : ا

ىل النساء، وال يتوجه هذا الرشط الثاين أن يكون من الرجال، فال جيب ع

  .األمر، وهو أمر إجياب الكفائي، ال يتجه إىل النساء

ت اخلمس املكتوبة، وأما بالنسبة : الرشط الثالث أن يكون ذلك للصلوا

للصلوات غري اخلمس املكتوبة، فإن األذان واإلقامة فيها غري مرشوع أصًال، 

ت اخلمس امل كتوبة مؤداة ال وهنا موضع آخر سقط؛ وهو كون هذه الصلوا

  .مقضية، عندنا املؤداة، وعندنا املقضية

بالنسبة للصلوات اخلمس إذا كانت ُتفعل أداًء يف وقتها فإن األذان 

واإلقامة هلا واجب وجوًبا كفائًيا، وأما إذا كانت عىل وجه القضاء، يعني إذا نام 

ذان الناس مثًال عن الصالة واستيقظوا هلا بعد خروج الوقت، فهل يكون األ

  حينئذ واجًبا؟

  .ليس بواجب، وهذا من مواضع االستحباب: نقول

يف السفر؛ فإن املسافرين : ومواضع استحباب األذان واإلقامة أوًال 

ُيستحب هلم األذان واإلقامة، وال جيب عليهم، كذلك من مواضع االستحباب 

عد يف الصلوات املقضية؛ إذا خرجت الصالة عن وقتها، وقام الناس لقضاءها ب

خروج الوقت، فإن األذان واإلقامة حينئٍذ مستحب ومسنون وليس بواجب 

  .عىل هؤالء الناس، ال وجوًبا عينًيا، وال وجوًبا كفائًيا
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لامت األذان واإلقامة؛ عدد انتقل بعد ذلك الناظم إىل الكالم عن عدد ك

إحدى عرشة كلمة، : مخسة عرش كلمة، وعدد كلامت اإلقامة: كلامت األذان

  .األذان املعروف اليوم الذي يؤذن به يف احلرمني الرشيفنيوهو 

اهللا أكرب ، اهللا : اهللا أكرب اهللا أكرب، طبًعا األذان مخسة عرش كلمة، يقول

أشهد أن ، أشهد أال إ إال اهللا، أشهد أال إ إال اهللا، اهللا أكرب ، اهللا أكرب، أكرب

عىل الصالة، حي عىل  حي، رسول اهللا اأشهد أن حممدً ، رسول اهللا احممدً 

  .ال إ إال اهللا، اهللا أكرب ، اهللا أكرب، حي عىل الفالح، حي عىل الفالح، الصالة

  :وأما اإلقامة فهي

اهللا أكرب، اهللا أكرب، أشهد أال إ إال اهللا، أشهد أن حممد رسول اهللا، حي 

، عىل الصالة، حي عىل الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، اهللا أكرب

  .اهللا أكرب، ال إ إال اهللا

  .هذه إحدى عرشة كلمة بالنسبة لإلقامة

  : وهذا معنى قول الناظم

ـــــــــــــــــُة األَذاِن َمخْ  ـــــــــــــــــَوكِْلَم ــــــــــــــَدى َوَعْرشــــــــــــــٌة تُ   )٩٥(  َســـــــــــــــــَة َعَرشْ ــــــــــــــٌة إِْح ــــــــــــــرْ إَقاَم   َق

  .يعني تقر لإلقامة عىل إحدى عرشة كلمة

ة األخرية يف هذا الباب؛ وهي حكم أ ال عىل وأما بالنسبة للمسأ خذ ا

ال،  األذان واإلقامة، هل جيوز لإلنسان أن يتوىل األذان واإلقامة مقابل ا

  ويدفع له ماٌل مقابل ذلك؟
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ال هنا عىل وجهني األجرة؛ بأن يتم عقد إجياره بني : الوجه األول: نقول ا

صاحب مثًال واقف املسجد، وباين املسجد، وبني املؤذن عقد إجياره، فهذا ال 

  .رم أخذ األجرة عىل األذان وسائر العباداتجيوز، حي

ال؛ بأن يكون له راتٌب : وأما الصورة الثانية وهي أخذ الرزق من بيت ا

ال جيوز  نية الدولة، فإن هذا الرزق من بيت ا ال، من ميزا ُيرصف من بيت ا

اِل يَ ال ِرْزُق بَ : أخذه عىل األذان، وهلذا قال الناظم َ ِين  ايِْت ا عني حيرم ؛ يإْخَوا

ال عىل األذان   .األجر عىل األذان، وال حيرم الرزق من بيت ا

ال وقال ز أخذ الرزق من بيت ا إنه ال حيرم، : وأطلق الناظم هنا جوا

إن ُوجد من يتطوع باألذان، فإنه ال جيوز أخذ : واملذهب يفصلون، فيقولون

ال ال ُيرصف إال ع ال عليه؛ ألن هذا بيت ا ند املصلحة، الرزق من بيت ا

  .فإذا ُوجد املتطوع فال ُيرصفواحلاجة، 

ا يكاد ينعدم املتطوع يف مثل هذه األزمان، وهلذا أطلق الناظم  ولكن 

اِل يَ ال ِرْزُق بَ : احلكم، قال َ ِين  ايِْت ا   .إْخَوا

نه يف  ين، هذا نداٌء للذين يقرأون املنظومة، فهو يقيمهم مقام إخوا يا إخوا

  .واهللا أعلمالدين، ويف العلم، 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٦() السبت(: يوم - ٣٣: رقم الدرس

 ْ ُط الرتَّ ــــــــــــــَن الرِّ ُنــــــــــــــَوَكوْ   )٩٧(  تِيــــــــــــــــــُب َوالتَّــــــــــــــــــَوايلُيْشــــــــــــــــــَرتَ ــــــــــــــْدالً ِم   َجــــــــــــــالِ ُه َع

ـــــــــــــُت ِيفِ  ـــــــــــــْريِ  َوالَوْق   ٌت ُذْو َســــــــــــــــــْرتِ َصــــــــــــــــــيِّ َوُيْســــــــــــــــــَتَحبُّ   )٩٨(  َأَذاِن الَفْجـــــــــــــرِ  َغ

ــــــــــِت األَِمــــــــــْنيُ َوَكــــــــــَذا ـــــــــــــــ َكـــــــــــــــْوُن األَذاِن ِيفِ   )٩٩(  َوُمــــــــــْتِقُن الَوْق ـــــــــــــــَذى وٍّ ُعُل َت   ُحيْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

، الذي نستكمل الفقه احلنبيل حياكم اهللا وبياكم من رشح النظم اجليل يف

  .فيه بعض أحكام األذان

  :قال الناظم وفقه اهللا فيام يتعلق برشوط األذان، قال

 ْ ُط الرتَّ ــــــــــــــَن الرِّ ُنــــــــــــــَوَكوْ   )٩٧(  تِيــــــــــــــــــُب َوالتَّــــــــــــــــــَوايلُيْشــــــــــــــــــَرتَ ــــــــــــــْدالً ِم   َجــــــــــــــالِ ُه َع

ـــــــــــــُت ِيفِ  ـــــــــــــْريِ  َوالَوْق   ْرتِ ٌت ُذْو َســــــــــــــــــَوُيْســــــــــــــــــَتَحبُّ َصــــــــــــــــــيِّ   )٩٨(  َأَذاِن الَفْجـــــــــــــرِ  َغ

ــــــــــِت األَِمــــــــــْنيُ َوَكــــــــــَذا ـــــــــــــــ َكـــــــــــــــْوُن األَذاِن ِيفِ   )٩٩(  َوُمــــــــــْتِقُن الَوْق ـــــــــــــــَذى وٍّ ُعُل َت   ُحيْ

يات يتكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل عن رشوط األذان، وعن  يف هذه األ

  .املؤذن بعض األمور التي تستحب يف

 أما بالنسبة لرشوط األذان، فقد بدأها بالرشط األول؛ وهو الرتتيب،

شرتط يف صحة األذان ترتيب كلامته عىل الوجه املرشوع، فلو أن اإلنسان فيُ 

أشهد أن حممًدا رسول اهللا، قدمها قبل أشهد أال إ إال اهللا مل : أذن، وقدم مثًال 

  .يصح أذانه، الشرتاط الرتتيب يف األذان
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لية ال يقطع : والرشط الثاين يل؛ بمعنى أن تكون كلامت األذان متوا هو التوا

ا فاصٌل طويٌل عرًفا، فإن قطعها بفاصٍل طويل عرًفا، انقطع األذان ووجب بينه

ف من األول، أن يبدأ من األول   .عليه أن يستأ

ه قال: فمثال ، ثم جاءه اتصال عىل اجلوال فرد عىل اهللا أكرب، اهللا أكرب: لو أ

من املكاملة، وبدأ يتكلم وأطال الفاصل، فإنه حينئٍذ جيب عليه أن يعيد األذان 

  .أوله

أن يكون املؤذن عدًال، فال يصح األذان من الفاسق، : الرشط الثالث

والذي يظهر واهللا أعلم أن هذا الرشط رشٌط إلجزاء األذان يف فرض الكفاية، 

وليس رشًطا لصحة األذان؛ بمعنى أن الفاسق لو أذن بعد قيام فرض الكفاية، 

  .الفاسق، واهللا أعلمفلعله يصح األذان، لكن ال يكون فرض كفاية بأذان 

ة، وال جيزء  كذلك ُيشرتط أن يكون املؤذن رجًال، فال يصح أذان املرأ

  .، وال يصح إال من الرجالأذاهنا يف فرض الكفاية

، ظاهر ذلك أن َجالِ ُه َعْدالً ِمَن الرِّ نُ َوَكوْ : وقول الناظم وفقه اهللا تعاىل

ه ال ُيسمى رجًال  : ، واملذهب أهنم يقولوناألذان ال يصح من الصبي املميز؛ أل

مميز، وإن كان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل يرى أن أذان من  جيزئ

املميز صحيح لكنه ال جيزئ عن فرض الكفاية، وأن فرض الكفاية ال يسقط 

  .إال بأذان الرجال
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دخول الوقت، فال يصح : وهذا هو الرشط اخلامس ،َوالَوْقُت : ثم قال

الوقت، فلو أذن مثًال لصالة املغرب قبل غروب الشمس  األذان قبل دخول

  .فأذانه غري صحيحبثالث دقائق، 

  وهل هذا عىل إطالقه؟

 َغْريِ  ِيفِ : هناك استثناء، وهذا االستثناء هو وقت أذان الفجر، قال: نقول

؛ فإن أذان الفجر يصح قبل دخول الوقت، فيجوز أن يؤذن للفجر َأَذاِن الَفْجرِ 

الفجر، لكن البد أن يكون واقًعا بعد نصف الليل، ما يروح  قبل دخول وقت

يؤذن للفجر مثًال الساعة عرشة بالليل، ال، البد أن يؤذن بعد نصف الليل، 

  .فيصح أذان الفجر من بعد نصف الليل

ه يستحب للمؤذن  ثم انتقل بعد ذلك إىل السنن املتعلقة باألذان، فذكر أ

: رفيع الصوت؛ ألن املقصود من األذان أن يكون صيًتا، والصيت يف معناها

هو إيصال البالغ، فيستحب أن يكون املؤذن شخًصا عايل الصوت، رفيع 

  .الصوت

د هنا ٌت ُذْو َسْرتِ َصيِّ : وكذلك ُيستحب يف األذان سرت العورة، قال ، واملرا

ة؟   بالسرت؛ سرت العورة، وما صورة املسأ

ة مثًال  كاشٌف عن فخذه، يعني  لو أن املؤذن أذن وهو: صورة املسأ

افرتضنا إنه حرض وقت األذان، ومل يكن هناك ثياب نظيفة، فاضطر املؤذن أن 
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رسوال قصري يكشف عن جزء من الفخذ، ما يف أحد : يدخل إىل املسجد مثًال 

  إن أذانه صحيح أو غري صحيح؟: يف املسجد، وأذن عىل هذه اهليئة، فهل نقول

رشوع املستحب، لكن عني خمالف للأذانه صحيح، لكن هذا أمر ي: نقول

  .األذان صحيٌح 

، أن يكون املؤذن كذلك من سنن األذان أن يكون املؤذن عارًفا بالوقت

يعرف أوقات الصالة، يعرف متى يدخل الوقت، ويعرف يطبق ذلك عىل 

الواقع، وأما إذا كان ال يعرف الوقت بنفسه، وإنام يقلد ويأخذ بالتقويم، هذا 

  .األوىل أن يعني املؤذن الذي يعرف أوقات الصلواتأذانه صحيح، لكن 

كذلك يستحب أن يكون املؤذن أمينًا، واألمني مرتبة أعىل من مطلق 

د هبا أال يكون املؤذن   :فاسًقا، فهذا رشط كام سبق، قالالعدالة، العدالة التي يرا

دالة ومشهود له ؛ يعني معروًفا بالع، لكن كونه أمينًاَجالِ ُه َعْدالً ِمَن الرِّ نُ َوَكوْ 

  .هبذه األمانة والعدالة، هذا أمٌر ليس يرشط ولكنه من السنن واملستحبات

؛ يعني العارف َوُمْتِقُن الَوْقِت : كذلك يستحب أن يؤذن عىل علو، قال

؛ يعني يستحب ُحيَْتَذى وٍّ ُعلُ  َكْوُن األَذاِن ِيفِ  َوَكَذا، وعرفناه، األَِمْنيُ بالوقت، 

ًضا أن يكون األذا   .ن عىل علو، وهذا أمر ينبغي أن ُحيتذى به، وأن يصار عليهأ

  .ل اهللا سبحانه وتعاىل أن يفقهنا يف الدينهذا ما يتعلق بسنن األذان، ونسأ

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٧() األحد(: يوم - ٣٤: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــــــــوَ    اَ األُُذَنـــــــــــــــــــــــــ ِل األَذاَن َغـــــــــــــــــــــــــطِّ َرتِّ

  

ــــــــــــــنَنَا  )١٠٠( ــــــــــــــُر َى ِذْي ُس   َواْحــــــــــــــُدْر إَقاَمــــــــــــــًة ت

ــــــــــــَتمْ    ــــــــــــيَْعالِت، َوْليُ ــــــــــــاُت احلَ   َكــــــــــــَذا اْلتَِف

  

ـــــــــــــــ، يَ ُمْســـــــــــــــَتْقبًِال   )١٠١( ـــــــــــــــْهـــــــــــــــطُ  ْوُم ِيفِ ُق َ   مْ ٍر َأ

  َقاَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ إلإَِجاَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة األَذاِن َوا  

  

ــــــــالِة ِيفِ   )١٠٢(   )َقــــــــْد َقاَمــــــــِت ( َوالــــــــنَّْهُض للصَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  ( 

ه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وصحبه، ومن وااله، أما بعد

  .هذا الدرس رقم أربعة وثالثني، من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

  :يف هذا الدرس نواصل ما يتعلق بأحكام األذان، قال الناظم
ـــــــــــــــــــــــــ   اَ األُُذَنـــــــــــــــــــــــــ األَذاَن َغـــــــــــــــــــــــــطِّ ِل َوَرتِّ

  

ــــــــــــــنَنَا  )١٠٠( ــــــــــــــُر َى ِذْي ُس   َواْحــــــــــــــُدْر إَقاَمــــــــــــــًة ت

ــــــــــــَتمْ    ــــــــــــيَْعالِت، َوْليُ ــــــــــــاُت احلَ   َكــــــــــــَذا اْلتَِف

  

ـــــــــــــــ، يَ ُمْســـــــــــــــَتْقبًِال   )١٠١( ـــــــــــــــُطْهـــــــــــــــ ْوُم ِيفِ ُق َ   مْ ٍر َأ

  َقاَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ إلإَِجاَبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة األَذاِن َوا  

  

ــــــــالِة ِيفِ   )١٠٢(   )َقــــــــْد َقاَمــــــــِت ( َوالــــــــنَّْهُض للصَّ

يات،  تتمة  (  السنن املتعلقة باألذان واإلقامة يذكرها الناظم يف هذه األ

الرتتيل لألذان واحلدر لإلقامة، املرشوع واملستحب يف األذان أن يكون : ومنها

ى يف أداء األذان، فيقول عىل سبيل املثال اهللا أكرب، : مرتًال، وأن يرتسل ويتأ

ى   .اهللا أكرب، يتأ

  اهللا أكرب، اهللا أكرب، وهكذا، واضح؟: ولبخالف اإلقامة فإنه حيدر، يق

إذن الرتتيل يف األذان واحلدر يف اإلقامة؛ يعني اإلقامة يكون فيها يشٌء من 

ع   .اإلرسا
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ًضا من املستحبان أن يغطي أذنه، واملراد وضع األصبعني يف األذنني، : أ

  :وقت األذان، وهذه من السنن، وهلذا قال فيضع أصبعه يف أذنيه
ـــــــــــــــــــــــــ   اَ األُُذَنـــــــــــــــــــــــــ ألَذاَن َغـــــــــــــــــــــــــطِّ ِل اَوَرتِّ

  

ــــــــــــــرُ َى ِذْي ُســــــــــــــنَنَا  )١٠٠(   َواْحــــــــــــــُدْر إَقاَمــــــــــــــًة ت

يعني هذه األمور هي من السنن، ترى من السنن، وليست من الواجبات،   

  .مثل وضع األصبعني يف األذنني

من السنن كذلك االلتفات عند احليعالت، االلتفات يف احليعالتني يمينًا 

  ؟نيما معنني احليعالتوشامًال، 

حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، فُيستحب : مها قول املؤذن: احليعالتان

حي عىل الصالة، حي عىل الفالح، أن يلتفت يف حي عىل الصالة : له يف قول

  .يمينًا، ويلتفت يف حي عىل الفالح شامًال 

حي عىل الصالة، وحي عىل الفالح، : هذا هو املستحب، يلتفت إىل اليمني

  .يلتفت شامًال 

، فيه بحث منشور هل ُيرشع هذا إذا كان اإلنسان يؤذن يف مكرب الصوت

ر مكربات الصوت عىل سنن األذان، للشيخ عبد احلميد : يف اإلنرتنت اسمه أ

  .املشعمر، ملن أحب

؛ يعني ُيستحب له أن يكون أذانه مستقبًال ُمْسَتْقبًِال  َوْليَُتمْ  َكَذا اْلتَِفاُت احلَيَْعالِت 

للقبلة؛ يعني يكون األذان تاًما باستقباله للقبلة؛ ألن  األذان مستقبًال تم ، يُ للقبلة

  .هذا من السنن
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؛ يعني وليُكمل األذان كله إىل آخر كلامته حال كونه َوْليَُتمْ  :أو نقول

ًضا من السنن   .مستقبًال للقبلة فهذا أ

بعة   .وهذه السنة الرا

  أن يؤذن قائًام، وما معنى ذلك؟: السنة اخلامسة

ه لو أذن جالًسا فأذانه صحيح، لكنه خالف األفضل، وخالف مع ناه أ

املستحب، وكذلك ُيستحب أن يكون يف طهر؛ يعني أن يكون املؤذن حال 

  .أذانه متطهًرا من احلدث األصغر، ومن احلدث األكرب

وبناًء عىل ذلك لو أذن اإلنسان وهو عىل ُجنٌب، أو أذن وهو عىل غري 

  .خالف املستحب وضوء فأذانه صحيح، لكنه

األذان واإلقامة، أن جييب املؤذن، كذلك من السنن إجابة املؤذن عند 

د باإلجابة هنا أن يقول اإلنسان مثلام يقول املؤذن كام جاء يف احلديث : واملرا

إذا سمعتم املؤذن «: حديث أيب سعيد، أن النبي صىل اهللا عليه وسلم قال

  .»فقولوا مثلام يقول

، فتقول َقاَمةِ إلإَِجاَبُة األَذاِن َوا :ذان ويف اإلقامة، وهلذا قالوهذا مرشوع يف األ

حي عىل : يف األذان قول املؤذنمثل ما يقول املؤذن، لكن ُيستثنى من هذا 

ال حول وال قوة إال : الصالة، حي عىل الفالح، فإنك ال تقول مثله، وإنام تقول

  .باهللا، هذا يف حي عىل الصالة، وحي عىل الفالح
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الصالة خري : الصالة خري من النوم، ال تقل: ك يف قول املؤلف املؤذنكذل

صدقت وبررت، : من النوم، استحب األصحاب أن يقال، استحسنوا أن يقال

  .عند الصالة خري من النوم

قد قامت الصالة، ال يقول الذي يردد : كذلك يف اإلقامة عند قول املؤذن

  .أقامها اهللا، وأدامها: إنام يقولقد قامت الصالة، و: مع اإلقامة، ال يقول

  .وهذا احلديث وإن كان فيه ضعٌف إال أهنم يرون العمل به يف هذا املوضع

صدقت وبررت، هذا مل يرد فيه حديث، بحسب : وكذلك بالنسبة للقول

اطالعي، ولكنهم استحسنوا ذلك؛ ألن كلمة الصالة خري من النوم ليست من 

  .الذكر حتى يعيدها مع املؤذن

النهوض للصالة عند قد : الدرسًريا وهو الثامن من السنن يف هذا وأخ

من إقامتها، اإلنسان إذا كان يف املسجد وسمع اإلقامة متى يقوم للصالة؟ هل 

  من أول اإلقامة؟

ا ورد ذلك عن بعض الصحابة  املستحب أن يقوم عند قد من إقامتها؛ 

لصالة، عىل طول يقوم عند قد قامت ا: ريض اهللا تعاىل عنهم، فإذا قال املؤذن

  .قد

  .هذا هو املتسحب

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، ونسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين

  .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٨() االثنني(: يوم - ٣٥: رقم الدرس

ِغ َمــــــــــــا َوَردْ َوَقْوُلــــــــــــُه بَ  ــاِمعٍ   )١٠٣(  ْعــــــــــــَد الَفــــــــــــَرا   َفـــــــــــال يـــــــــــرُ َدْ  َكـــــــــــَذاَك ُكـــــــــــلُّ َســـــــــ

ـــــــــــــــُز َوا ـــــــــــــــُل َوالتَّْميِي وُط ُكــــــــــــــــــــــلِّ   )١٠٤(  ْســـــــــــــــالمُ إلالَعْق ــــــــــــــــــــــ ُرشُ مُ رَ َعَمــــــــــــــــــــــٍل ُي   ا

ـــــــــــالةِ  ـــــــــــاَرةْ : َوللصَّ َه ـــــــــــُت َوالطَّ   ٍس ِســــــــــــَتاَرةْ َجـــــــــــَعـــــــــــْن َحـــــــــــَدٍث َونَ   )١٠٥(  الَوْق

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن وااله، أما بعد   :احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل آ

الدرس اخلامس والثالثون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل؛  فهذا

  .لنتم فيه الكالم عن سنن األذان ثم نبدأ برشوط الصالة

  :قال الناظم وفقه اهللا يف تكملة الكالم عن سنن األذان

ِغ َمــــــــــــا َوَردْ َوَقْوُلــــــــــــُه بَ  ـــــــــــال يـــــــــــرُ َدْ   )١٠٣(  ْعــــــــــــَد الَفــــــــــــَرا   َكـــــــــــَذاَك ُكـــــــــــلُّ َســـــــــــاِمٍع َف

  :لصالةثم رشوط ا

ـــــــــــــــُز َوا ـــــــــــــــُل َوالتَّْميِي وُط ُكــــــــــــــــــــــلِّ   )١٠٤(  ْســـــــــــــــالمُ إلالَعْق ــــــــــــــــــــــ ُرشُ مُ رَ َعَمــــــــــــــــــــــٍل ُي   ا

ـــــــــــالةِ  ـــــــــــاَرةْ : َوللصَّ َه ـــــــــــُت َوالطَّ   ٍس ِســــــــــــَتاَرةْ َجـــــــــــَعـــــــــــْن َحـــــــــــَدٍث َونَ   )١٠٥(  الَوْق

يات أكمل ما يتعلق بسنن األذان، ونلخض ما سبق، ونقول : يف هذه األ

باملؤذن، وهو أن يكون املؤذن صيًتا، سنن األذان واإلقامة منها سنن تتعلق 

وعرفنا معناه؛ يعني رفيع الصوت، وأن يكون ذو سٍرت؛ يعني ساتًرا لعورته، 

  .وأن يكون عارًفا بالوقت، وأن يكون أمينًا

  .املؤذنهذه السنن املتعلقة ب
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ناء الكالم واإلقامة يراعي  هناك سنن تعلق بنفس الفعل؛ يعني الفعل أ

ناء الفعاإلنسان  ل؛ وهي أن يؤذن عىل علٍو، وأن يرتل األذان، وحيدر اإلقامة، أ

وأن يلتفت يف احليعالتني يمينًيا وشامًال، وأن يستقبل القبلة حال أذانه وإقامته، 

وأن يؤذن قائًام، وأن يتطهر من احلدث األصغر واألكرب، وأن جييب املؤذن، 

  .وكذلك أن ينهض عند قد من إقامتها

م، أن يقول كام يقول املؤذن األخوةوإجابة املؤذن أهيا    .الكرا

ًضا أمٌر آخر ْعَد َوَقْوُلُه بَ : وهو أن يقول بعد األذان، قال الناظم: هناك أ

ِغ َما َوَردْ  ، وقوله؛ يعني وقول املؤذن، املؤذن نفسه جييب نفسه، فيقول بعد الَفَرا

ًضا بعد فراغه من األفراغه من األذان، يعني جييب نفسه  : ذان، ويقول أ

رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة، آت حممد الوسيلة والفضيلة، وابعثه 

  .مقاًما حمموًدا الذي وعدته

ِغ َما َوَردْ بَ : هذا هو ما ورد، وقوله  رب هذه : ، الذي هوْعَد الَفَرا

  .إىل آخره.. الدعوة التامة

ع األذان فإنه جييب ، فاملؤذن جييب نفسه، ومن سمَكَذاَك ُكلُّ َساِمعٍ 

غ األذان ما ورد، وهو الدعاء الذي ذكرناه،  َكَذاَك ُكلُّ املؤذن، ويقول بعد فرا

  ؛؛ يعني فال ُيرد هذا القول الذي ذكرناه، هذا تكميل للبيتَساِمٍع َفال يرُ َدْ 
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هذا القول؛ أن املؤذن جييب  َكَذاَك ُكلُّ َساِمٍع َفال يرُ َدْ : إما أن يكون املراد

وأن السامع جييب املؤذن ويقول مثلام يقول، فال ترد هذا القول، هذا نفسه، 

  .قول ال ُيرد

ه إشارة إىل أن الدعاء بعد األذان ال ُيرد، وهو من مواضع : أو أن نقول أ

  .إجابة الدعاء بني األذان واإلقامة

  :رشوط الصالة: ننتقل بعد ذلك إىل رشوط الصالة، قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــُل وَ  ـــــــــــــــُز َواالَعْق وُط ُكــــــــــــــــــــــلِّ   )١٠٤(  ْســـــــــــــــالمُ إلالتَّْميِي ــــــــــــــــــــــ ُرشُ مُ رَ َعَمــــــــــــــــــــــٍل ُي   ا

الرشوط املطلوبة يف الصالة منها؛ رشوٌط عامة مطلوبة يف مجيع العبادات، 

وهي إيش؟ وهي العقل والتمييز واإلسالم، العقل ُخيرج املجنون؛ فال يصح 

عمل من  التمييز؛ فال يصح أي: أي عمل من األعامل من املجنون، الثاين

من العبادات إال من الصبي املميز، أما غري املميز فال يصح منه، ما عدا األعامل 

  عبادة واحدة، ما هي؟

  ما هي العبادة التي تصح من غري املميز؟

يعني صبي دون التمييز، صبي عمره ثالث سنوات، تصح منه الصالة؟ 

 كن هناك عبادةال، يصح منه األذان؟ ال، يصح منه الصيام؟ ال، إىل آخره، ل

  .تصح منه، ما هي؟ اكتبوها

  .فكروه فيها واكتبوها
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سالم، فال يصح أي عمل من األعامل من الكافر، اإل: الرشط الثالث

، ]٢٣: الفرقان[} )٢٣(َوَقِدْمنَا إَِىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا {

وُط ُكلِّ وهذه  د؛ يعنامُ رَ َعَمٍل يُ  ُرشُ   .ي كل عمل من األعامل ُيطلب ويرا

، وأما الرشوط اخلاصة بالصالة، التي تتعلق بالصالة عىل وجه التحديد

الوقت، فال تصح الصالة قبل دخول الوقت، فلو أراد إنسان أن يصيل : فأوهلا

  .صالة الظهر قبل الوقتالظهر قبل دخول الوقت، ما تصح منه 

، سٍ جَ َعْن َحَدٍث َونَ  َوالطََّهاَرةْ : الالطهارة، وهي نوعان، ق: الرشط الثاين

فهي نوعان؛ الطهارة من احلدث؛ أن يكون اإلنسان متوضًأ، عىل وضوئه، فال 

يصح أن يصيل من غري وضوء، كذلك ال يصح أن يصيل وهو جنب، قبل أن 

ال يقبل اهللا صالة أحدكم حتى «: يغتسل، قال النبي صىل اهللا عليه وسلم

  .»يتوضأ

الطهارة من النجاسة، فال يصح أن يصيل إذا كان عىل ثوبه كذلك ُيشرتط 

نجاسة، أو عىل بدنه نجاسة، أو يف املكان الذي يصيل عليه نجاسة، إذن البد 

  .من الطهارة من النجاسة

ٍس جَ َعْن َحَدٍث َونَ : الستارة، وهي سرت العورة، قال: الرشط الثالث

  .كشف العورة ؛ يعني سرت العورة، فال تصح الصالة معِستَاَرةْ 

بع يات التي سنأخذها يف : الرشط الرا استقبال القبلة، وسُيذكر يف األ

  .الدرس القادم إن شاء اهللا، استقبال القبلة، والنية
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ينها فيام يتعلق  يات الدرس القادمة وهي واضحة هذه إن شاء اهللا أ بأ

ى اإلنسان ظاهرة، فال تصح الصالة إىل غري القبلة، وال تصح الصالة إال إذا نو

 ، به الصالة املعينة، فال يصح أن يدخل صالة الظهر وما يدريه، ومل ينوي ظهًرا

  ال. وال يشء، يدخل

  .البد أن ينوي، وهذا سيأيت إن شاء اهللا، وباهللا التوفيق

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ١٩() ءُ الثالثا(: يوم - ٣٦: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــــــــــٌة وَ  ــــــــــــــــــــــــــــــنِ َوِقَبَل   َهـــــــالِّ َحمِ  َجـــــــاؤوا َعـــــــَىل التَّْفِصـــــــيِل ِيفِ   )١٠٦(  َهــــــــــــــــــــــــــــــاٌة بُِكلِّ يَّ

ــــــ ِضــــــُع التِ ــــــِذي اَملَوا ُح َصـــــــــــــــــالتُ   )١٠٧(  ال َتْصــــــُلُح  ِي َه   نَا ِفيَهـــــــــــــــــا َوال ُتَصـــــــــــــــــحَّ

ةْ  ـــــــــــ  )١٠٨(  َمْزبَلــــــــــــــٌة ُحــــــــــــــشٌّ َكــــــــــــــَذاَك َمْقــــــــــــــَربَ ـــــــــــٍل ُمْســـــــــــَتَحمٌّ َجمْ   َزَرةْ َأْعَطـــــــــــاُن إِْب

  .الم عليكم ورمحة اهللالس

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فحياكم اهللا، وبياكم، يف هذا الدرس رقم ست وثالثني من رشح النظم 

  .اجليل يف الفقه احلنبيل

ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نواصل الكالم عن رشوط الصالة، 

  .اهللا عز وجل بالكالم عن األماكن التي هني عن الصالة فيهاونبدأ بإذن 

  : يف تتمة رسد رشوط الصالة قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــــــــــــــٌة وَ  ــــــــــــــــــــــــــــــنِ َوِقَبَل   َهـــــــالِّ َحمِ  َجـــــــاؤوا َعـــــــَىل التَّْفِصـــــــيِل ِيفِ   )١٠٦(  َهــــــــــــــــــــــــــــــاٌة بُِكلِّ يَّ

  :ثم قال مواضع ال تصح الصالة فيها

ِضــــــُع التِــــــ ــــــِذي اَملَوا ُح َصـــــــــــــــــالتُ   )١٠٧(  ال َتْصــــــُلُح  ِي َه   نَا ِفيَهـــــــــــــــــا َوال ُتَصـــــــــــــــــحَّ

ةْ  ـــــــــــ  )١٠٨(  َمْزبَلــــــــــــــٌة ُحــــــــــــــشٌّ َكــــــــــــــَذاَك َمْقــــــــــــــَربَ ـــــــــــٍل ُمْســـــــــــَتَحمٌّ َجمْ   َزَرةْ َأْعَطـــــــــــاُن إِْب

يات يف بيان تتمة رشوط الصالة، وقد سبقت معنا  بدأ الناظم يف هذه األ

  :رشوط الصالة، وذكرناها مجيًعا يف قول الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــُز َواالعَ  ـــــــــــــــُل َوالتَّْميِي وُط ُكــــــــــــــــــــــلِّ   )١٠٤(  ْســـــــــــــــالمُ إلْق ــــــــــــــــــــــ ُرشُ مُ رَ َعَمــــــــــــــــــــــٍل ُي   ا
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ـــــــــــالةِ  ـــــــــــاَرةْ : َوللصَّ َه ـــــــــــُت َوالطَّ   ٍس ِســــــــــــَتاَرةْ َجـــــــــــَعـــــــــــْن َحـــــــــــَدٍث َونَ   )١٠٥(  الَوْق

  : ثم قال

ــــــــــــــــــــــــــــــٌة وَ  ــــــــــــــــــــــــــــــنِ َوِقَبَل   َهـــــــالِّ َحمِ  َجـــــــاؤوا َعـــــــَىل التَّْفِصـــــــيِل ِيفِ   )١٠٦(  َهــــــــــــــــــــــــــــــاٌة بُِكلِّ يَّ

ط الذي هو استقبال القبلة، واستقبال القبلة عىل يعني أن هذه الرشو

من كان بعيًدا : نوعني، النوع األول، أو احلالة األوىل بالنسبة الستقبال القبلة

قبل القبلة؛ يعني رجل يف الصني، رجل عن الكعبة، فهذا الواجب عليه أن يست

زم يف جدة، رجل يف املدينة، هذا ال يلزمه أن يصيب عني الكعبة، ما هو ال

بالضبط يكون عني الكعبة، إنام إىل اجلهة، حتى لو كان فيه انحراف يسري 

  .درجة، درجتني مخس درجات، يمني شامل، هذا ال يرض

إنسان يصيل يف صحن : وأما بالنسبة للشخص القريب من الكعبة، مثال

م، أو يف  م، فهذا جيب عليه أن يكون املسجد احلرا السطح يف املسجد احلرا

  .عني الكعبة، ال جيوز أن ينحرف يمينًا أو شامًال  متوجًها إىل

جب يف النية أن ينوي اإلنسان عني الصالة املعينة،  وأما بالنسبة للنية، فالوا

، نعم !هل ممكن فعًال إنسان يدخل للصالة من غري نية؟: يقول بعض الناس

يمكن أن يدخل يف الصالة من غري تعيني نية الصالة، فيكون أصًال هو : نقول

ناء التكبري، غري مستحرض ما هو  ًدا ال قبل الصالة، وأ زاهٌل وغري مستحرض أ

  .هذا الوقت
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؟ بعض الناس تلقاه مشغول الذهن، ومشوش كيف يكون غري مستحرض

الذهن، إذا أذن املؤذن ال يستحرض أصًال هذا األذان هو أذان الظهر، وال 

يف تويرت، وال يف  العرص، ثم يذهب إىل املسجد، ومعه اجلوال، وهو يتابع

ءة  الواتس أب، حتى يكرب اإلمام، فيدخل ويكرب مع اإلمام، فإذا بدأت القرا

، نحن اآلن صالة الظهر، وال صالة العرص: وال الركعة الثانية بدأ يفكر، يقول

خاصة إذا صار سهران، وما نام كويس، وال نكون مغرب وال عشاء، ثم ينظر 

وة صح: إىل الساعة، يقول   .اآلن يف صالة العرص، نحن أ

  .فهذا مل يدخل عىل الصالة ناوًيا هذه الصالة بعينها، فهذا ال تصح فريضته

؛ يعني أن العلامء جاؤوا َهالِّ َحمِ  َجاؤوا َعَىل التَّْفِصيِل ِيفِ  َهابُِكلِّ : ثم قال

واب   .بتفصيل كل رشٍط من هذه الرشوط يف حمله من األ

  :لصالة، فقالثم ذكر املواضع التي ال تصح فيها ا

ِضــــــُع التِــــــ ــــــِذي اَملَوا ُح َصـــــــــــــــــالتُ   )١٠٧(  ال َتْصــــــُلُح  ِي َه   نَا ِفيَهـــــــــــــــــا َوال ُتَصـــــــــــــــــحَّ

اآلن املواضع التي ال تلصح فيها الصالة  وهذا واضح يعني سأرسد لك

  .وال تصح، وال تصلح وال تصح بمعنى واحد، ولكنه من باب متيم النظم

املزبلة؛ : صالة فيها، أوهلاورسد هذه األماكن، األماكن التي ال تصح ال

وهي مرمى القاذورات يف البلد، املكان الذي ُترمى فيه الزبالة، والقاذورات، 

  .هذا هو املزبلة
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احلُش؛ وهو مكان قضاء احلاجة، ويصح احلُش، واحلَش، كلها : والثاين

صحيحة، مكان قضاء احلاجة، الذي يسمى اليوم عند الناس احلامم أو 

د األولني الكنيف، فهذا ال تصح الصالة فيه، مكان املرحاض، ويسمى عن

   .قضاء احلاجة

ةْ : املقربة، قال: الثالث ؛ وهو مكان دفن املوتى، املقربة معروفة، َكَذاَك َمْقَربَ

  .فال تصح الصالة يف املقربة، إال صالة اجلنازة

بع أعطان اإلبل، وهو املكان الذي تقيم فيه اإلبل، وتأوي إليه، : والرا

  .إقامتها ومأواها، هذا هو أعطان اإلبلمكان 

د باحلامم عندهم؛ مكان : واخلامس املستحم، ويسمى احلامم، واملرا

االستحامم، مكان االغتسال، مكان الرتويش، وليس املقصود به احلامم؛ يعني 

مكان قضاء احلاجة، انتبهوا هلذا  الفرق، اليل هي احلاممات املوجودة يف بالد 

بلدان، مثل محامات السونة وكذا، يدخل اإلنسان ويغتسل الشام، ويف بعض ال

ًضا ال تصح الصالة  فيها، ويتنظف، ولكنها ليست مكاًنا لقضاء احلاجة، فهذه أ

  .فيها

املجزرة، وهو املكان املعد للذبح فيه، اليل يسمى عندنا اآلن : والسادس

نات؛ البقر وال الغنم، ُتذب ح يف هذا املسلخ، مكان يذهب إليه لذبح احليوا

  .الصالة فيهااملكان، فهذه ال تصح 

  .فمن صىل يف مكان من هذه األماكن فصالته غري صحيحة
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  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا  وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢٠() ءُ األربعا(: يوم - ٣٧: رقم الدرس

ـــــــــــــــِق َواَملْغُصـــــــــــــــوَبةْ  ِري ــــــــــٌة ِذي ِيفِ   )١٠٩(  َقاِرَعـــــــــــــــُة الطَّ ــــــــــةْ  َوَكْعَب   ِســــــــــَوى اَملنُْدوَب

ـــــــــــــــــــــــــَأْرَكا ـــــــــــــــــــــــــا َأْربَ ُهنَ   ْســــــــَقاِط ِمنَْهــــــــا َجــــــــْربُ إلا َفَلــــــــيَْس ِيفِ   )١١٠(  َعـــــــــــــــــــــــــٌة َوَعْرشُ

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــامُ َحتِْريَمــــــــــــــــــــــــــــــٌة َفاِحتَ ــــــــــــــــ  )١١١(  ٌة ِقيَ ــــــــــــــــ عٌ ُرُكــــــــــــــــو مَّ ُث ــــــــــــــــَداٌل َت   مُ اَ َواْعتِ

  .يكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عل

ه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  .وصحبه، ومن وااله

هذا هو الدرس السابع والثالثون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

وُنكمل بإذن اهللا عز وجل املواضع التي ال تصح الصالة فيها، ثم نتكلم عن 

  .اهللا عز وجل أركان الصالة بإذن

ا بدأه يف ذكر املواضع التي ال تصح  قال الناظم وفقه اهللا استكامًال 

  :الصالة فيها

ِريـــــــــــــــِق َواَملْغُصـــــــــــــــوَبةْ  ـــــــــــــــُة الطَّ ــــــــــٌة ِذي ِيفِ   )١٠٩(  َقاِرَع ــــــــــةْ  َوَكْعَب   ِســــــــــَوى اَملنُْدوَب

  .أركان الصالة: ثم قال رمحه اهللا

ـــــــــــــــــــــــــا َأْربَ ُهنَـــــــــــــــــــــــــَأْرَكا ــــــــ  )١١٠(  َعـــــــــــــــــــــــــٌة َوَعْرشُ ــــــــا َجــــــــْربُ إلا يَْس ِيفِ َفَل   ْســــــــَقاِط ِمنَْه

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  )١١١(  ٌة ِقَيــــــــــــــــــــــــــــــامُ َحتِْريَمــــــــــــــــــــــــــــــٌة َفاِحتَ ــــــــــــــــ عٌ ُرُكــــــــــــــــومَّ ُث ــــــــــــــــَداٌل َت   مُ اَ َواْعتِ

َتْنيِ َوبْعـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــُجوُد َمـــــــــــــــــــــرَّ ْفــــــــــُع َواجلُُلــــــــــْوُس َبــــــــــ  )١١٢(  َدُه السُّ   ْنيَ َذْيـــــــــــنِ َوالرَّ

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــاُت التِ ــــــــالِة ذِ  ِيف   )١١٣(  يَوَتْطَمـــــــــــــــــِئنُّ َوالتَِّحيَ   اجلَْلَســــــــةِ  ْي ِيفِ آِخــــــــِر الصَّ

ـــــــ مَّ ُثــــــ ـــــــالُة َأْي َعـــــــَىل النَّبِ ــــــــــــــــالُم يُ  مَّ َتْرتِْيبَِهـــــــــــــــا ُثــــــــــــــــ  )١١٤(  َمـــــــعْ  يِّ الصَّ   َبــــــــــــــــعْ تَّ السَّ
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  .هذا يف الدرس القادم

  : طيب، املهم درسنا اليوم يف ذكر بعض أركان الصالة، قال

ـــــــــــــــــــــــــا َأْربَ ُهنَـــــــــــــــــــــــــَأْرَكا ــــــــيَْس ِيفِ   )١١٠(  َعـــــــــــــــــــــــــٌة َوَعْرشُ ــــــــا َجــــــــْربُ ْســــــــَقاِط ِمنْ إلا َفَل   َه

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  )١١١(  ٌة ِقَيــــــــــــــــــــــــــــــامُ َحتِْريَمــــــــــــــــــــــــــــــٌة َفاِحتَ ــــــــــــــــ عٌ ُرُكــــــــــــــــومَّ ُث ــــــــــــــــَداٌل َت   مُ اَ َواْعتِ

سبق معنا يف الدرس القادم املواضع التي ال تصح الصالة فيها، وذكرنا 

طان اإلبل، واملستحم، واملجزرة، واليوم منها؛ املزبلة واحلُش واملقربة، وأع

ًض : بإذن اهللا عز وجل نكمل ونقول ا من املواضع التي ال تصح الصالة فيها؛ أ

  .قارعة الطريق

لو جاء واحد وصىل ركعتني يف اخلط الدائري، فصالته غري صحيحة؛ ألن 

هذه قارعة الطريق، كذلك لو صىل يف شارٍع وطريق مسلوك، ويميش الناس 

ًضا ال تصح الصالة فيه   .فيه، فهذا أ

األرض املغصوبة،  :وكذلك من املواضع التي ال تصح الصالة فيها

  .واألرض املغصوبة هي التي ُأخذت من صاحبها قهًرا بغري حق

ذهب إنسان صاحب نفوذ وقوة إىل شخص عنده أرض مملوكة له، أو بيت 

مملوك له، فأخرجه من بيته قهًرا بغري حق، واستوىل عىل هذه األرض، وبنى 

صحيحة عىل ، غري صالته فيها صالة باطلة: فيها، وصار يصيل فيها، فنقول

  .املذهب
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ال غريه بغري  ألن هذه الصالة معصية وليست طاعة، استعامل اإلنسان 

: ال يكون صحيًحا، إذا قلناإذنه هذا معصية وال يكون طاعة، إذا كان معصية ف

  .إهنا صحيحة: هذه الصالة معصية، فال يمكن أن نقول

ح الصالة الكعبة، فال تص: كذلك من املواضع التي ال تصح الصالة فيها

يف الكعبة، وال فوق الكعبة، بالنسبة لصالة الفريضة، صالة الفريضة ال تصح 

  .يف جوف الكعبة، ولكن تصح فيها صالة النافلة

، قال ابن ؛ يعني الكعبة، ذي اسم اإلشارةَوَكْعبٌَة ِذي : وهلذا قال الناظم

  :مالك

ثى اقترص    بــــــــــــــــــــــــــــذا ملفــــــــــــــــــــــــــــرد ٍ مــــــــــــــــــــــــــــذّكر أرش   بذي وذه يت تا عىل األ

: املقصود أن ذي اسم إشارة للمؤنث، فهو يشري إىل الكعبة، فهو يقول

 ِيفِ ولكن هذه وهي الكعبة، الصالة ال تصح فيها الكعبة الصالة ال تصح فيها، 

  .؛ يعني املندوبة هي املستحبة؛ ألن الندب بمعنى االستحبابِسَوى اَملنُْدوَبةْ 

 املندوبة، وال املندوب بمعنى املستحب، فتصح الصالة يف الكعبة يف

ال تصح الصالة يف الكعبة يف سوى املندوبة؛ : تصح يف الفريضة، وهلذا قال

  .التي هي الفريضة

إذن الصالة يف الكعبة ال تصح فرًضا، وتصح النافلة يف داخل الكعبة، 

  .وكذلك يف جوف الكعبة
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هذا ما يتعلق باملواضع التي ال تصح الصالة فيها، وننتقل اآلن إىل أركان 

  .لصالةا

ة يف أركان الصالة الكالم عن حكم هذه : أركان الصالة، أول مسأ

، قال الناظم أهنا ال تسقط: األركان، حكم هذه األركان   :عمًدا وال سهًوا

ـــــــــــــــــــــــــا َأْربَ ُهنَـــــــــــــــــــــــــَأْرَكا ــــــــيَْس ِيفِ   )١١٠(  َعـــــــــــــــــــــــــٌة َوَعْرشُ ــــــــا َجــــــــْربُ إلا َفَل   ْســــــــَقاِط ِمنَْه

، ال بسجود سهٍو وال بغريه، يعني إذا أسقطها اإلنسان ال يمكن أن ُجترب

تبطل الصالة إذا كان عمًدا، وإن كان سهًوا سنبينه إن : إذن ما العمل؟ نقول

ه يرجع إىل هذا الركن فيأيت به عىل التفصيل الذي  شاء اهللا يف سجود السهو، أ

  .سيأيت يف باب سجود السهو إن شاء اهللا

ن إذا تذكره يف الصالة، الركترك هذا  إما يرجع إليه، أو ُيلغي الركعة التي

وإذا تذكره بعد انقضاء الصالة، فهذا إذا طال الفاصل فإنه يعيد الصالة، وإذا مل 

رناه هنا يطل الفاصل، فإنه يرجع ويأيت بركعة كاملة ثم يسجد للسهو، وهذا ذك

استطرًدا، وإال فمحله سيأيت إن شاء اهللا يف باب سجود السهو، حتى األسئلة 

  .القضية خلوها يف باب سجود السهوالتي تتعلق هبذه 

  من أركان الصالة، ما هي أركان الصالة تعداد؟

اهللا أكرب، ال جيزئه غري ذلك : تكرية اإلحرام، وهي أن يقول: أوهلا: نقول

  .اهللا أكرب: يشء، الزم إذا أراد أن يفتتح الصالة يقول
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واجبة، ومن األخطاء عند الناس يف تكبرية اإلحرام، ويف سائر األذكار ال

ء كانت ركنًا أو واجًبا، من األخطاء الكبرية يف ذلك أن يتلفظ هبا بقلبه دون  سوا

أن حيرك هبا اللسان، وال أن ُيظهر من فمه صوًتا، وهذا غلط، وال تصح 

  .الصالة

ءة الفاحتة، ال جيزئ فيها إال إذا نطق هبا  يف تكبرية اإلحرام، وال يف قرا

يظهر منه صوٌت يسمعه الناس؟ ال، : نقولبلسانه بحيث يظهر منه صوٌت، ال 

خيرج صوت يسمعه هو بنفسه عىل أقل األحوال، إذا كان اجلو صايف ما يف 

  .ازعاج

ه يصدر منه أدنى صوت، هذا أقل ما جيزئ، وأما إذا : يعني املقصود أ

ه ال جيزئ، وبعد العلامء  حّرك لسانه من غري ظهور أي صوٍت، فاملذهب أ

ك هبا قلبه من غري حتريك اللسان أصًال، فهذا ال جيزئه جيوزه، وأما إذا حّر 

ًدا   .باالتفاق أ

م، وكذلك يف وهذا غلط كبري عند الناس، وهذا سواء يف تكبرية  اإلحرا

ءة الفاحتة ركن البد  ءة الفاحتة، وقرا ًضا أن ينطق به، وينطق بحروف قرا أ

ًفا فقد سقط الفاحتة كاملة، حروف الفاحتة كلها، لو أسقط من الفاحتة حر

  .الركن

ال تصح صالته إذا وهلذا بعض الناس الذي يقلب حرًفا إىل حرف آخر 

  .كان قادًرا عىل النطق الصحيح
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أموم، ها هنا الناظم وفقه اهللا أطلق قال : ولكن الفاحتة ال جتب عىل ا

أمةٌ َفاِحتَ  وم ، واملذهب أن الفاحتة ركٌن عىل اإلمام، وركن عىل املنفرد، أما ا

ي يصيل خلف إمامه فال جيب أن يقرأ الفاحتة، لكن يستحب له أن يقرأ الذ

الفاحتة يف الصالة الرسية استحباًبا، وكذلك يف الصالة اجلهرية يف سكتات 

  .اإلمام يستحب له كذلك أن يقرأ بسورة الفاحتة

  .درس اليوم يمكن طولنا دقيقتني زيادة أو يشءيف  معلش،

ه مهم، يت علق بأركان الصالة، إذن الفاحتة ركن لغري لكن عىل كل حال؛ أل

أموم فهي سنة يف حقه يف سكتات اإلمام، ويف الصالة الرسية أموم، أما ا   .ا

: كذلك من أركان الصالة؛ القيام، وهذا واضح وظاهر؛ لقوله تعاىل

ِ َقانِتَِني { َّ ِ ، فال تصح الصالة جالًسا مع ]٢٣٨: البقرة[} )٢٣٨(َوُقوُموا 

عىل القيام، والقيام ركٌن يف صالة الفريضة، وليس ركن يف صالة القدرة 

، لو صىل النافلة جالًسا مع قدرته عىل القيام صحت صالته، وله نصف النافلة

  .األجر، هذا يف النفل، أما الفرض انتهينا

الركوع، وهو معروف، وأقل ما حيصل به الركوع أن : الرابع من األركان

يده إىل ركبته، يف حق اإلنسان املعتدل اخللقة، هذا ينحني اإلنسان بحيث تصل 

أقل احلاالت، املتسحب أن ينحني انحناًء يستوي يف ظهره، يعني يكون الظهر 

  .مستوًيا
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االعتدال بعد الركوع، وقد وصفه الناظم : كذلك من أركان الصالة

  .اله؛ يعني البد أن يعتدل، ويستقر، ويطمئن يف اعتدمُ اَ َواْعتَِداٌل تَ : بقوله

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا  وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢١() اخلميس(: يوم - ٣٨: رقم الدرس

َتْنيِ َوبْعـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــُجوُد َمــــــــــــــــــــــرَّ ْفــــــــــُع َواجلُُلــــــــــْوُس َبــــــــــ  )١١٢(  َدُه السُّ   ْنيَ َذْيــــــــــنِ َوالرَّ

ـــــــــــــــــَوتَ  ــــــــالِة ِذْي ِيفِ  ِيف   )١١٣(  يْطَمـــــــــــــــــِئنُّ َوالتَِّحَيـــــــــــــــــاُت التِ   اجلَْلَســــــــةِ  آِخــــــــِر الصَّ

ـــــــ مَّ ُثـــــــ ـــــــالُة َأْي َعـــــــَىل النَّبِ ـــــــــــــــالُم يُ  مَّ َتْرتِْيبَِهـــــــــــــــا ُثـــــــــــــــ  )١١٤(  َمـــــــعْ  يِّ الصَّ   َبـــــــــــــــعْ تَّ السَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه، ومن بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا عىل رسول اهللا، وعىل  آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس الثامن والثالثون، ونتم فيه الكالم عن أركان الصالة، 

قال الناظم وفقه اهللا بعد ذكر مجلة من أركان الصالة، بعد آخر يشء ذكره 

  .االعتدال

َتْنيِ َوبْعـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــُجوُد َمــــــــــــــــــــــرَّ ْفــــــــــُع َواجلُُلــــــــــْوُس َبــــــــــ  )١١٢(  َدُه السُّ   ْنيَ َذْيــــــــــنِ َوالرَّ

ـــــــــــــــــ ــــــــالِة ِذْي ِيفِ  ِيف   )١١٣(  يَوَتْطَمـــــــــــــــــِئنُّ َوالتَِّحَيـــــــــــــــــاُت التِ   اجلَْلَســــــــةِ  آِخــــــــِر الصَّ

ـــــــ مَّ ُثـــــــ ـــــــالُة َأْي َعـــــــَىل النَّبِ ـــــــــــــــالُم يُ  مَّ َتْرتِْيبَِهـــــــــــــــا ُثـــــــــــــــ  )١١٤(  َمـــــــعْ  يِّ الصَّ   َبـــــــــــــــعْ تَّ السَّ

نا منها يف الدرس واصل الناظم يف ذكر أركان الصالة، وقد سبق مع 

ايض تكبرية اإل أموم، والقيام، قلنا القيام يف الفرض ا م، والفاحتة لغري ا حرا

  .دون النفل، والركوع، واالعتدال منه

السجود، والسجود يف كل ركعة فيها سجودان، : ونكمل اآلن ونقول

َتْنيِ : وهلذا قال ُجوُد َمرَّ ، والسجود البد أن يكون عىل األعضاء السبع؛ التي السُّ
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ف دين، والكفني يعني، وكذلك الركبتني، وأطراف ، واليهي اجلبهة مع األ

  .القدمني

ًضا الرفع من السجود، وكذلك اجللوس بني : ومن أركان الصالة أ

ينة ركنًا يف  ينة، والطمأ السجدتني، وكذلك االطمئنان، أو بعبارة الفقهاء الطمأ

ينة أن يستقر اإلنسان يف الركن، يعني بعض الناس  مجيع األركان، ومعنى الطمأ

  .جمرد ما متس جبهته األرض يرفع، هذا مل يطمئن يف سجوده

كالقيام بعد الركوع، فيه إنسان جمرد ما يصل إىل حالة القيام يركع، يسجد، 

، هذا مل يطمئن، فيه إنسان جمرد ما يصري عىل هيئة اجللوس يسجد مرة أخرى

ر يف الركن بأدنى ما حيصل ب ه هذا مل يطمئن، االطمئنان معناه االستقرا

  .االستقرار

  .بقدر الذكر الواجب، بقدر مثًال التسبيح يف السجود: وبعضهم يقول

ًضا التشهد األخري، وهو الذي ذكره الناظم بقول  :هومن األركان أ

الِة ِذْي ِيفِ  يفِ  يَوالتَِّحيَاُت التِ  ، التحيات التي يف آخر الصالة؛ اجلَْلَسةِ  آِخِر الصَّ

 وسط الصالة، وهذا التشهد األول، وهذا ألن عندنا التحيات التي تكون يف

  .سيأيت إن شاء اهللا يف الواجبات

تكون يف آخر الصالة، فهذه هي التشهد الثاين، ومعها وأما التحيات التي 

  .الصالة عىل النبي سيأيت ذكرها، فهذه من األركان
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ال : وكذلك من األركان جلسة التشهد األخري، فلو جلس ومل يذكر، نقول

ى بركن اجللوس، ومل يأت بركن التشهد األخري، يكون قد أ ى بالركنني، قد أ

ًضا   .إذن عندنا التشهد األخري ركن، وجلسة التشهد األخري ركن أ

الِة ِذْي ِيفِ  يفِ  يَوالتَِّحيَاُت التِ : وهذا الذي ذكره قال ؛ يعني اجلَْلَسةِ  آِخِر الصَّ

  .كام ذكرناه قبل قليل التشهد األخري ركن، وكونه يف اجللوس هذا ركن آخر،

 مَّ ثُ : كذلك من األركان الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، قال

الُة َأْي َعَىل النَّبِ  ، والصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم ركٌن من أركان يِّ الصَّ

  .الصالة، صىل اهللا عليه وسلم

الصالة : والحظوا أن الصالة عىل النبي ركن، واإلتيان بالصيغة

هيمية  صيل عىل حممد، وعىل آل حممد، كام صليت عىل إبراهيم : اإلبرا

وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد، وبارك عىل حممد وعىل آل حممٍد كام باركت 

  .عىل إبراهيم، وعىل آل إبراهيم إنك محيد جميد

  .كل هذه سنة، هذه الصيغة سنة، وأما أصل الصالة عىل النبي فيه ركن

ب بني األركان، فالبد أن يكون الركوع قبل الرفع منه، والبد كذلك الرتتي

  .عىل ما ذكرناه أن يكون القيام قبل السجود، وهكذا، فالبد من ترتيب األركان

التسليمتان؛ السالم عليكم ورمحة اهللا، السالم : كذلك من أركان الصالة

  .عليكم ورمحة اهللا
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المُ  مَّ ثُ : التسليمتان ركن، قال الناظم ؛ يعني ُيؤخذ به، وُيتبع  َبعْ تَّ يُ  السَّ

  .الرشع، وُيتبع اإلتيان بالتسليم

المُ  مَّ ثُ : املقصود أن التسليم ركٌن، وقول الناظم ؛ هذا حيتمل أن يكون السَّ

د جنس السالم ركٌن، ويكون فيه أن السالم ركن، وأن التسليمة الثانية  املرا

  .ليست بركن، فهنا احتامالن

ب أن التسليمتني كلتيهام من األركان، وبعض العلامء لكن املعتمد يف املذه

  .يرى أن أصل السالم واجب، وأن تتميمه بتسليمة ثانية مستحٌب 

  .من األركانوعىل كل حال فاملذهب كام ذكرنا أن التسليمتني 

  .هذا ما يتعلق بأركان الصالة، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .احلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢٣() السبت(: يوم - ٣٩: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــَام ا ثَ َوَواِجَباُهتَ ــــــــــــــــــــــــْت  انًِي َ   ْت َلــــْو َفــــاَت ِمنَْهــــا ُدوَن َعْمــــٍد ُجــــِربَ   )١١٥(  َأ

ــــــدُ  ــــــا الَعْم ــــــْهِو، َأمَّ ـــــــــــــــــــــدُّ   )١١٦(  َأْي بُِســــــُجوِد السَّ ـــــــــــــــــــــٌل َذا احلَ كَِهـــــــــــــــــــــا َفُمْبطِ   لَِرتْ

ـــــــــــــــــريَتكْ : َوُهـــــــــــــــــنَّ  ـــــــــــــــــالِ ْنتِ اُت االبِ ــــــــــــَدالِ   )١١٧(  َق ــــــــــــُد َوالتَّْســــــــــــِميُع الْعتِ   َواحلَْم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

هذا هو الدرس التاسع والثالثون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  . عز وجل عن واجبات الصالةونتكلم فيه بإذن اهللا

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــَام ا ثَ َوَواِجَباُهتَ ــــــــــــــــــــــــْت نًِي َ   ْت َلــــْو َفــــاَت ِمنَْهــــا ُدوَن َعْمــــٍد ُجــــِربَ   )١١٥(  ا َأ

ــــــدُ  ــــــا الَعْم ــــــْهِو، َأمَّ ـــــــــــــــــــــدُّ   )١١٦(  َأْي بُِســــــُجوِد السَّ ـــــــــــــــــــــٌل َذا احلَ كَِهـــــــــــــــــــــا َفُمْبطِ   لَِرتْ

ـــــــــــــــــري: َوُهـــــــــــــــــنَّ  ـــــــــــــــــالِ ْنتِ اُت االَتْكبِ ــــــــــــَدالِ   )١١٧(  َق ــــــــــــُد َوالتَّْســــــــــــِميُع الْعتِ   َواحلَْم

يتكلم الناظم عن واجبات الصالة، وأول يشء يبني احلكم يف ترك هذه 

، فإهنا  الواجبات، فرتك الواجبات من واجبات الصالة، إن كان تركها سهًوا

  .ُجترب بسجود السهو واحلمد هللا رب العاملني

، فإن ه جيربه بسجود السهو، إذا ترك واجب من واجبات الصالة سهًوا

  .بيشٍء من التفصيل وهذا سيأيت معنا يف باب سجود السهو
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: طيب، إذا كان تركه سهًوا هذا حكمه، وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله

ا َوَواِجَباُهتَ : ؛ أول يشء ذكر لك عدد الواجبات أهنا ثامنية، قالانِيً َام ا ثَ َوَواِجَباُهتَ 

َْت نِيً َام ثَ  ت ا َأ َلْو َفاَت ِمنَْها ُدوَن :  واجبات، طيب ما حكمها، قالثامين؛ يعني أ

، وهلذا قالَعْمدٍ  ؛ ُدوَن َعْمدٍ : ؛ أي بسجود السهو، فلو فات منها يشٌء سهًوا

  .؛ أي بسجود السهوْت ُجِربَ : ، قالفإنه ُجيرب يعني سهًوا 

ا الَعْمدُ : طيب، وأما تركها عمًدا؟ قال كَِها َفُمبْطٌِل  َأمَّ ن لو تركها ؛ إذلَِرتْ

َذا  :عمًدا تبطل الصالة، إذا ترك واجًبا من واجبات الصالة بطلت صالته، قال

  ، يعني إيش ذا احلد؟احلَدُّ 

، احلد هو التعريف، يعني هذا التعريف، هذا الضابط يف واجبات الصالة

: طيب ما هي واجبات الصالة، سيعددها لنا، اليوم سنأخذ اثنان منها، قال

  .َقالِ ْنتِ اُت االريَتْكبِ : َوُهنَّ 

هو تكبريات االنتقال، وتكبريات االنتقال : األول من واجبات الصالة

م، اسمها تكبريات االنتقال، إذن متى يؤتى هبا؟ يؤتى هبا حال  أهيا األخوة الكرا

  .االنتقال من ركٍن إىل ركن، وال تأيت هبا قبل االنتقال

يف الركوع؟ ال، بعض  تكبرية الركوع، هل نأيت هبا قبل أن نرشع: مثًال 

ال : وهو مستتم قائم، نقولالناس يكرب تكبرية الركوع قبل أن يرشع يف الركوع، 

ًضا غلط، إيش  غلط، وبعض الناس يكرب للركوع بعدما يستقر يف ركوعه، أ

  الصح؟
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الصح أن تأيت هبا بعد رشوعك يف انتقالك إىل الركوع، وقبل أن تستم 

دة، مدة االنتقال؛ ألن هذا تكبري انتقاٍل، وهو ذكٌر راكًعا، إذن يؤتى به يف هذه امل

من أذكار االنتقال، وليس ذكر من أذكار القيام، وال ذكر من أذكار الركوع، 

  واضح؟

التكبري يف : إذن هذه تكبريات االنتقال، باملناسبة، خليني اعطيكم سؤال

رة يكون الصالة تارة يكون ركنًا، وتارة يكون واجًبا، وتارة يكون سنة، وتا

  مباًحا، من يعطينا كل واحد من هذه األصناف؟

ــــــدُ  ــــــا الَعْم ــــــْهِو، َأمَّ ـــــــــــــــــــــدُّ   )١١٦(  َأْي بُِســــــُجوِد السَّ ـــــــــــــــــــــٌل َذا احلَ كَِهـــــــــــــــــــــا َفُمْبطِ   لَِرتْ

ـــــــــــــــــري: َوُهـــــــــــــــــنَّ  ـــــــــــــــــالِ ْنتِ اُت االَتْكبِ ــــــــــــَدالِ   )١١٧(  َق ــــــــــــُد َوالتَّْســــــــــــِميُع الْعتِ   َواحلَْم

تحميد، أن يقول اإلنسان عند هو التسميع وال: الثاين من واجبات الصالة

سمع اهللا ملن محده، هذا هو التسميع، سمع اهللا ملن محده، : رفعه من الركوع

، أن يقول سمع اهللا ملن محده، وكلمة احلمد هنا يقصد َواحلَْمُد َوالتَّْسِميعُ : قال

  .ا الذي يظهر واهللا أعلمملن محده، هذ: هبا قوله

د هبا ه سيأيت يف البيت الذي بعده حتميدة، ربنا ولك احلمد؛ : وليس املرا أل

َواحلَْمُد : وقد وقع يف نسخة دار السميع خطأ يف هذا البيت، الذي جاء فيه

، فهذا خطأ َوالتَّْسِميُع الْعتَِدالِ : ، وهذا خطأ، والصوابالْعتَِدالِ  ُح يبِ َوالتَّْس 

  .مطبعي

  : إذن
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ـــــــــــــــــري: َوُهـــــــــــــــــنَّ  ـــــــــــــــــالِ ْنتِ اُت االَتْكبِ ــــــــــــدُ   )١١٧(  َق ــــــــــــَدالِ  َواحلَْم   َوالتَّْســــــــــــِميُع الْعتِ

سمع اهللا ملن محده، هي : سمع اهللا ملن محده، وكلمة: وهو قول اإلنسان

أموم، ليش؟   واجب يف حق اإلمام، واملنفرد، وليست واجًبا يف حق ا

أموم يقول   .سمع اهللا ملن محده: ما يقولربنا ولك احلمد، : ا

ناء االنتقال، سمع اهللا ملن مح: متى يقول اإلمام واملنفرد ًضا يقوهلا أ ده؟ أ

ناء الرفع قبل أن يستتم قائًام، يقول   .سمع اهللا ملن محده: وهو يرفع، أ

ناء الرفع يقول سمع : ربنا ولك احلمد، ال يقول: بالنسبة للمأموم، يف أ

؛ ألن النبي صىل اهللا ملن محده، وهذا سيأيت معنا يف الدرس القادم إن شاء اهللا

سمع اهللا : فإذا قال«: ، إىل أن قال»إنام ُجعل اإلمام ليؤتم به«: اهللا عليه وسلم

  .»ربنا ولك احلمد: ملن محده، فقولوا 

د من قول الناظم ؛ يعني ألجل َواحلَْمُد َوالتَّْسِميُع الْعتَِدالِ : هذا هو املرا

  .االعتدال من الركوع

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبين   .ا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٧٨  

  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢٤() األحد(: يوم - ٤٠: رقم الدرس
ُكــــــــــــو ــــــــــــبِيَحُة الرُّ ــــــــــــدٌة َتْس   ـَوالْســــــــــــ عِ َحتِْمي

  

ـــــ  )١١٨( ـــــرْ  َربِّ (ُسُجوِد ـ ـــــ )اْغِف ـــــْس ُيَق   اُل إِْن َجَل

ُل َواجلُُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُس    ٌد َأوَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُّ   َتَش

  

ـــــــــــــــــــــذِ   )١١٩( ـــــــــــــــــــــُه، َوُكـــــــــــــــــــــلُّ َه ـــــــــــــــــــــأْ َل   وُس ُ ِه َم

ِضــــــــــــــعِ  َرْفـــــــــــــُع الَيـــــــــــــَدْيِن ُســـــــــــــنَّ ِيفِ      اَملَوا

  

  ُدوَدَة األَصــــــــــــــــــــابِعِ َمْضــــــــــــــــــــُموَمًة َممْــــــــــــــــــــ  )١٢٠(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :ومن وااله، أما بعد

اجليل يف الفقه احلنبيل، وأسأل فهذا هو الدرس األربعون من رشح النظم 

ًرا وثباًتا عىل  اهللا عز وجل أن يوفقكم ويسددكم وأن يزيدكم مهًة واستمرا

  .طلب العلم

، العلم حيتاج إىل بذل وطول زمان، وطول نفس،  استمروا، واصلوا

ر، ومداومة، ال تكسل وال تيأس، وال ترتاجع، أقد م وفقك اهللا وزادك واستمرا

  .من فضله

ا هبا يف يف هذا ال درس نأخذ إن شاء اهللا تتمة واجبات الصالة التي بدأ

ايض   .الدرس ا

ه يف الدرس  قال الناظم وفقه اهللا بعد ذكر بعض واجبات الصالة؛ أل

ايض قال   :واجبات الصالة، قال: ا

ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــَام ا ثَ َوَواِجَباُهتَ ــــــــــــــــــــــــْت نًِي َ   ْت َلــــْو َفــــاَت ِمنَْهــــا ُدوَن َعْمــــٍد ُجــــِربَ   )١١٥(  ا َأ

ــــــدُ َأْي بِ  ــــــا الَعْم ــــــْهِو، َأمَّ ـــــــــــــــــــــدُّ   )١١٦(  ُســــــُجوِد السَّ ـــــــــــــــــــــٌل َذا احلَ كَِهـــــــــــــــــــــا َفُمْبطِ   لَِرتْ
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ـــــــــــــــــري: َوُهـــــــــــــــــنَّ  ـــــــــــــــــالِ ْنتِ اُت االَتْكبِ ــــــــــــَدالِ   )١١٧(  َق ــــــــــــُد َوالتَّْســــــــــــِميُع الْعتِ   َواحلَْم

  :ثم واصل، قال
ــــــــــــو ُك ــــــــــــبِيَحُة الرُّ   ـَوالْســــــــــــ عِ َحتِْميــــــــــــدٌة َتْس

  

ـــــ  )١١٨( ـــــرْ  َربِّ (ُسُجوِد ـ ـــــ )اْغِف ـــــْس  اُل ُيَق   إِْن َجَل

ُل َواجلُُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُس    ٌد َأوَّ   َتَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُّ

  

ـــــــــــــــــــــأْ   )١١٩( ـــــــــــــــــــــِذِه َم ـــــــــــــــــــــُه، َوُكـــــــــــــــــــــلُّ َه   وُس ُ َل

  :سنن الصالة  
ِضـــــــــــــعِ  َرْفـــــــــــــُع الَيـــــــــــــَدْيِن ُســـــــــــــنَّ ِيفِ    اَملَوا

  

  ُدوَدَة األَصـــــــــــــــــــــابِعِ َمْضــــــــــــــــــــُموَمًة َممْــــــــــــــــــــ  )١٢٠(

ايض   األول والثاين من واجبات الصالة، وهي : سبق معنا يف الدرس ا

سمع اهللا ملن محده، لإلمام وللمنفرد، : تقال، والتسميع؛ وهو قولتكبريات االن

أموم ال يقول   .سمع اهللا ملن محده: وعرفنا أن ا

ربنا ولك : هو التحميد، وهو قول املصيل: الثالث من واجبات الصالة

ناء انتقاله، : احلمد، يقوهلا أموم يقوهلا أ أموم، واملنفرد مجيًعا، لكن ا اإلمام وا

فرد فإهنام يقوالهنا بعدما يستتامن قائمني؛ يعني بعد استتاممه اإلمام واملن وأما

  .قائًام 

ناء انتقاله يقول : سمع  اهللا ملن محده، وبعدما يستتم قائًام يقول: اإلمام أ

ناء انتقاله أموم، فإنه يقول أ   .ربنا ولك احلمد: ربنا ولك احلمد، أما ا

سبحان ريب : ركوع؛ وهو قولتسبيحة ال: كذلك من واجبات الصالة

العظيم، يف الركوع، والواجب من ذلك مرة واحدة، ويستحب تكرار ذلك 

  .ثالًثا كام سيأيت إن شاء اهللا
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: سبحان ريب األعىل، وهذا معنى قول الناظم: كذلك تسبيحة السجود

ُكو ؛ يعني تسبيحة الركوع، وتسبيحة السجود، وليس ُسُجودِ َوال عِ َتْسبِيَحُة الرُّ

سجود، السجود سبق معنا من األركان، إنام املقصود تسبيحة السجود، ال

ُكو: والواجب من ذلك مرة، كام أشار إىل ذلك الناظم بقوله ، عِ َتْسبِيَحُة الرُّ

  .فالواجب تسبيحة واحدة

قول رب اغفر يل بني السجدتني، وهو معنى قول : كذلك من الواجبات

رب : ؛ يعني يقول إن جلس بني السجدتنيَجَلْس اُل إِْن ُيقَ  )اْغِفرْ  َربِّ (: الناظم

  .اغفر يل

جبات كذلك لسته يعني، التشهد األول، واجللوس له، وج: ومن الوا

التشهد األول وجلسته، والتشهد األول هو الذكر، التحيات هللا إىل آخره، 

ًضا هي واجٌب من واجبات الصالة، وهذا معنى  واجللسة هذه التي جيلسها أ

ُل َواجلُُلوُس تَ : قول الناظم ٌد َأوَّ   .؛ يعني واجللوس للتشهد األولَلهُ  َشهُّ

وف لدهيم ومعروف،  وٌس، يعني هذا أمٌر آنسه الفقهاء، ومأ وكل هذه مأ

  .وغري مستنكٍر لدهيم

إذن هذه هي واجبات الصالة، وننتقل بعد ذلك إىل الكالم يف سنن 

  .الصالة
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ة، وسيرسدها الناظم، متعددة وكثري سنن الصالة أهيا األخوة الكرام

وسنقسمها عىل عدة دروس، وجمموع ما ذكره الناظم منها فيام يظهر مخٌس 

  .وعرشون سنة، سنأخذ منها يف هذا الدرس السنة األوىل

  : قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ِضـــــــــــــعِ  َرْفـــــــــــــُع الَيـــــــــــــَدْيِن ُســـــــــــــنَّ ِيفِ    اَملَوا

  

  ُدوَدَة األَصـــــــــــــــــــــابِعِ َمْضــــــــــــــــــــُموَمًة َممْــــــــــــــــــــ  )١٢٠(

نة األوىل هي رفع اليدين يف مواضع الرفع، وبّني الناظم وفقه اهللا إذن الس  

أن صفة هذا الرفع أن تكون هاتان اليدان إيش مضمومتني األصابع، وتكون 

ما تكون مقبوضة، تكون ممدودة ما تكون مضمومة، بعضها ممدودة األصابع، 

  .إىل بعض

  ما هي مواضع رفع اليدين؟

م، فريفع يديه : منها مواضع رفع اليدين األول: نقول عند تكبرية اإلحرا

  .حذو منكبيه، عند تكبرية اإلحرام

هو عند تكبرية الركوع، إذا أراد أن يركع يكرب ويرفع يديه : املوضع الثاين

  .هذا هو املوضع الثاين

  .عند الرفع من الركوع: املوضع الثالث

 عز وجل هذه املواضع الثالثة التي ُيستحب فيها رفع اليدين، وبإذن اهللا

  .يف الدرس القادم نواصل الكالم عن سنن الصالة
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، بعد األخوة قد يسأل، ويقول عند القيام من التشهد : وقبل أن أختم عفًوا

ه  ه ال يرفع يديه يف هذا املوضع، وأ األول، هل يرفع يديه أم ال؟ املذهب أ

  .ليس من مواضع االستحباب

ا ُسئل عند ا ا: لقيام من الركعتني، قالقال اإلمام أمحد رمحه اهللا  فال  أما أ

ة حمل اجتهاد بني أهل العلم، واهللا  ، ومنأرفعهم رفع فام أقربه، يعني أن املسأ

  .أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢٥() االثنني(: يوم - ٤١: رقم الدرس
ـــــــــالُيْمنَ  ـــــــــْبُض بِ ـــــــــوْ  َى َوالَق ـــــــــى عِ لُِك   اليُْرسَ

  

ٍة َذا َأْحــــــــــــــــَرى  )١٢١( ــــــــــــــــَت ُرسَّ   َوالَوْضــــــــــــــــُع َحتْ

  ْر إىل اَملْســــــــَجِد َواْســــــــَتْفتِْح فُقــــــــْل ْنُظــــــــَوا  

  

ذً   )١٢٢(   ا َفُضــــــــــــــــــــــــْل ا َبْســــــــــــــــــــــــَمَلًة ِرسً َتَعــــــــــــــــــــــــوُّ

ـــــــــــــــــــاَملْقُرو   ـــــــــــــــــــُر بِ ـــــــــــــــــــةِ  ِيفِ  ءَواجلَْه   اجلَْهِريَّ

  

ـــــــــــــــــــ  )١٢٣(   ْيـــــــــــــــــــَد َســـــــــــــــــــْكَتةِ عَ ِمٌني بُ أْ َكـــــــــــــــــــَذاَك َت

  .ورمحة اهللا السالم عليكم  

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا، يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل ونتم فيه 

  .بإذن اهللا عز وجل الكالم عن سنن الصالة

  :ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل بعض السنن، فقال
ـــــــــالُيْمنَ  ـــــــــْبُض بِ ـــــــــوْ  َى َوالَق ـــــــــى عِ لُِك   اليُْرسَ

  

ٍة َذا َأْحــــــــــــــــَرى  )١٢١( ــــــــــــــــَت ُرسَّ   َوالَوْضــــــــــــــــُع َحتْ

  ْر إىل اَملْســــــــَجِد َواْســــــــَتْفتِْح فُقــــــــْل ْنُظــــــــَوا  

  

ذً   )١٢٢(   ا َفُضــــــــــــــــــــــــْل ا َبْســــــــــــــــــــــــَمَلًة ِرسً َتَعــــــــــــــــــــــــوُّ

ـــــــــــــــــــاَملْقُرو   ـــــــــــــــــــُر بِ ـــــــــــــــــــةِ  ِيفِ  ءَواجلَْه   اجلَْهِريَّ

  

ـــــــــــــــــــ  )١٢٣(   ْيـــــــــــــــــــَد َســـــــــــــــــــْكَتةِ عَ ِمٌني بُ أْ َكـــــــــــــــــــَذاَك َت

نن التي ُذكرت يف هذا الدرس، وهذه طبًعا ليست مجيع األول من الس  

ايض، وسيأيت معنا يف الدرس  السنن؛ ه سبق معنا بعض السنن يف الدرس ا أل

ًضا لبعض السنن   .القادم، والذي بعده إكامل أ

بكف  قبض الكوع اليرسى: فالسنن التي ذكرها يف هذا الدرس أوهلا

قبل الركوع يضع اليمنى عىل اليرسى،  اليمنى، فاإلنسان عند قيامه يف الصالة
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ويقبض كوع اليرسى بكف اليمنى، والكوع هو املفصل الذي يفصل بني 

  .من جهة اإلهبام هذا العظم يسمى إيش؟ يسمى الكوعالكف والساعد، 

ن يضع هذه اليد؟ إذا وضع اليمنى عىل اليرسى، أو إذا قبض اليرسى  وأ

ه يستحب أن تكون باليمنى، هل يضعها حتت الرسة، أو فوق  الرسة؟ املذهب أ

حتت الرسة، أن يضعها حتت الرسة، وهذه صورة توضح وضع اليمنى، أو 

  .قبض اليرسى باليمنى حتت رسته

  : يقول
ـــــــــالُيْمنَ  ـــــــــْبُض بِ ـــــــــوْ  َى َوالَق ـــــــــى عِ لُِك   اليُْرسَ

  

ٍة َذا َأْحــــــــــــــــَرى  )١٢١( ــــــــــــــــَت ُرسَّ   َوالَوْضــــــــــــــــُع َحتْ

  .للمصيلذا أحرى؛ يعني هذا هو األفضل، واألحرى   

؛ أن ينظر املصيل إىل نظره إىل مكان سجوده: الثالث من سنن الصالة

، املسجد هنا بفتح ْر إىل اَملْسَجدِ ْنظُ َوا: موضع سجوده، وهذا معنى قول الناظم

  .اجليم، يعني موضع السجود

، طبًعا االستفتاح ما َواْسَتْفتِْح : االستفتاح، قال: كذلك من سنن الصالة

سبحانك : رد بعدة صيغ واملختار منها عىل املذهب أن يقولهو؟ االستفتاح و

 وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعاىل جدك، وال إ غريك، ويصح أن 

  .يستفتح بغريه، لكن هذا هو املختار

  وبعد االستفتاح ماذا يقول؟
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ذً  ؛ يعني فقل بعد االستفتاحَواْسَتْفتِْح فُقْل : قال عوذ، ، فيبدأ بالتا َبْسَمَلةً َتَعوُّ

بسم : ، فيقولَبْسَمَلةً : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم، وبعد التعوذ، قال: فيقول

  .اهللا الرمحن الرحيم

؟ ، أم جهًرا   وهل تكون البسملة ًرسا

، حتى يف الصالة اجلهرية، تكون ال: اجلواب بسملة قبل الفاحتة تكون ًرسا

، والبسملة مستحبة وليست من الفاحتة عىل املذهب   .ًرسا

؛ يعني ا َفُضْل ِرسً : وهنا ًرسا هذا هو األفضل، وهذا معنى قول الناظموك

  .فضل، حُسن أن تكون البسملة ًرسا 

اجلهر يف موضعه، الصلوات عندنا منها : وكذلك من سنن الصالة

ر يف الرسية  ت جهرية، ومنها صلوات رسية، واجلهر يف اجلهرية واالرسا صلوا

  .، وال من واجباهتاهذا من سنن الصالة، وليس من أركاهنا

  .وبناًء عليه؛ فلو أرس اإلنسان يف صالة جهرية، مل تبطل صالته

آمني بعد الفاحتة، وسكتة : التأمني، وهو قول: ذلك من سنن الصالةك

ءة الفاحتةيَْد َسْكَتةِ عَ ِمٌني بُ أْ تَ لطيفة،  ه إذا انتهى من قرا يسكت سكتة لطيفة  ؛ يعني أ

أموم يف الصالة هر اإلآمني، وجي: يسرية، وبعدها يقول مام هبا، وكذلك ا

  .اجلهرية
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حتى ُيفصل : آمني، وسبب هذه السكتة اللطيفة، قالوا : هذا بالنسبة لقول

ءة وغريها، فال ُيظن ه من : أن هذا التأمني، وهو قول بني القرا آمني، ال ُيظن أ

  .الفاحتة

علنا ممن بحانه وتعاىل أن جيهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل اهللا س

  .يطلبون العلم ويتفقهون يف الدين، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢٦() ءُ الثالثا(: يوم - ٤٢: رقم الدرس

ـــــــــــــــًة   )١٤٤(  األُْوَلَيـــــــــــــــْنيِ َتْقَتِفـــــــــــــــْي  َوُســـــــــــــــوَرًة ِيفِ    ا اْكَتـــــــــــــــِف ِويَلـــــــــــــــًة ِهبَـــــــــــــــطَ َأْو آَي

ــــــــــــــِه بُِرْكَبَتْيــــــــــــــِه َمــــــــــــــعْ َوَوْضــــــــــــــُع كَ  يْ   َتْســــــــــــــــــــــِوَيٍة لَِظْهــــــــــــــــــــــِرِه إَِذا َرَكــــــــــــــــــــــعْ   )١٤٥(  فَّ

ــــــــــ َوِيفِ  ــــــــــُجوَدْيِن ُجيَ ًْضــــوَ   )١٤٦(  الَعُضــــــــــدُ  اَىفَ السُّ   دُ ُعــــبْ ا يَ الــــَبْطُن َعــــْن َفْخَذْيــــِه َأ

  .ورمحة اهللالسالم عليكم 

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :ه، أما بعدواال

 حياكم اهللا وبياكم، يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

والذي نواصل فيه تتمة الكالم عن سنن الصالة، قال الناظم وفقه اهللا يف 

  :الكالم عن سنن الصالة، قال

ـــــــــــــــًة   )١٤٤(  األُْوَلَيـــــــــــــــْنيِ َتْقَتِفـــــــــــــــْي  َوُســـــــــــــــوَرًة ِيفِ    ا اْكَتـــــــــــــــِف ِويَلـــــــــــــــًة ِهبَـــــــــــــــطَ َأْو آَي

ــــــــــــــِه بُِرْكَبَتْيــــــــــــــِه َمــــــــــــــعْ  يْ   َتْســــــــــــــــــــــِوَيٍة لَِظْهــــــــــــــــــــــِرِه إَِذا َرَكــــــــــــــــــــــعْ   )١٤٥(  َوَوْضــــــــــــــُع َكفَّ

ــــــــــ َوِيفِ  ــــــــــُجوَدْيِن ُجيَ ًْضــــ  )١٤٦(  الَعُضــــــــــدُ  اَىفَ السُّ   دُ ُعــــبْ ا يَ َوالــــَبْطُن َعــــْن َفْخَذْيــــِه َأ

قراءة سورة بعد الفاحتة، يف الركعتني : هذه بعض سنن الصالة، أوهلا

ءة سورة يف األُْوَليَْنيِ َتْقتَِفْي  ُسوَرًة ِيفِ وَ األوليني،  ؛ يعني تتبع بعد الفاحتة بقرا

  .الركعتني األوليني

حب لإلنسان أن يقرأ يف الركعة األوىل والثانية عندنا الصالة الرباعية ُيست

بعة فإنه يكتفي بالفاحتة،  سورة  الفاحتة، وسورة بعدها، وأما يف الثالثة والرا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٨٨  

ثنائية يقرأ يف األوىل والثانية كلها يقرأ فيها بسورة بعد الفاحتة، وكذلك الصالة ال

  .يقرأ الفاحتة ثم سورة بعد ذلك

؛ يعني يف الركعتني األوليني، األُْوَليَْنيِ َتْقتَِفْي  َوُسوَرًة ِيفِ : وهذا معنى قوله

ًضا ه األوىل والثانية يقرأ فيها بسورة بعد الفاحتة، واملؤلف أ  أو الناظم ذكر أ

ءة آية طويلة؛ يعني ال يلزم أن يقرأ سورة، بل لو قرأ آية  يمكن أن يكتفي بقرا

ءة بعد الفاحتة ًضا حتصل به السنة، وهي القرا   .طويلة، فإن هذا أ

ة نحوِويَلةً طَ : وقوله : ؛ ُخيرج اآلية القصرية، فلو قرأ بعد الفاحتة بآ

َتاِن { ذلك، ومل حيقق املستحب ، مل ُيصب السنة ب]٦٤: الرمحن[} )٦٤(ُمْدَهامَّ

ة   .يف هذه املسأ

  :وضع كفيه عىل ركبتيه يف الركوع، قال: الثاين من سنن الصالة

ْيــــــــــــــِه بُِرْكَبَتْيــــــــــــــِه َمــــــــــــــعْ    َتْســــــــــــــــــــــِوَيٍة لَِظْهــــــــــــــــــــــِرِه إَِذا َرَكــــــــــــــــــــــعْ   )١٤٥(  َوَوْضــــــــــــــُع َكفَّ

  .فوضع الكفني عىل الركبتني يف الركوع من سنن الركوع

هره يف الركوع، بأن يكون الظهر تسوية ظ: كذلك من سنن الركوع

مستوًيا، بعض الناس يبالغ يف االنحناء فال يكون ظهره مستوًيا، وبعض الناس 

زًيا  ال ينحني بام يكفي، واملستحب واملرشوع أن يكون الظهر مستوًيا، وموا

  .لألرض
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ه عليه الصالة  هذا من سنن الصالة، حتى ورد يف بعض األحاديث أ

اء الستقر، فيتنبه اإلنسان  والسالم كان يستوي يف ركوعه حتى لو ُصب عليه ا

  .َتْسِوَيٍة لَِظْهِرِه إَِذا َرَكعْ إىل ذلك، 

ًضا جمافاة العضد يف السجود، فإذا سجد ُيستحب له أن : ومن السنن أ

جيايف يعني يكون هناك مسافة بني عضده وجنبه، جيايف عضده عن جنبه، 

ُجوَدْيِن ُجيَ ا َوِيفِ : وكذلك بطنه عن فخذه، قال ؛ فيجايف عضده عن الَعُضدُ  اَىفَ لسُّ

ًْض  جنبيه وبطنه عن فخذيه، وهذا معنى قوله،   .دُ عُ بْ ا يَ َوالَبْطُن َعْن َفْخَذْيِه َأ

وهذا بياٌن لنوعي املجافاة؛ جمافاة عضديه عن جنبيه، وجمافاة بطنه عن 

ة فإن املستحب هلا    .أن تضم نفسهافخذيه، فال يضمن نفسه يف السجود إال املرأ

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢٧() ءُ األربعا(: يوم - ٤٣: رقم الدرس

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــِه َكـــــــــــــَذا َتْوِجي ـــــــــــــــــــــــــــهُ لِِقْبَلــــــــــــــــــــــــــٍة َأَصـــــــــــــــــــــــــــابِعً   )١٢٧(  َتْفِريـــــــــــــُق ِرْجَلْي   ا َوِجيْ

ـــــــــــــــــــ  )١٢٨(  ِف ِ اِجلْلَســـــــــاِت  اُش َوُســــــــنَّ االْفـــــــــِرتَ  ـــــــــــــــــــالةِ  ِيفِ  ِي إِالَّ التِ   آِخـــــــــــــــــــِر الصَّ

ــــــــــ ٌك، َوَقــــــــــْبُض ِخنِْرصِ ــــــــــا َتــــــــــَورُّ ـــــــــــــــــــــــــَأِرشِ   )١٢٩(  ِفيَْه ـــــــــــــــــــــــــ، َســـــــــــــــــــــــــبَّاَبًة َف   َوبِنِْرصٍ

  .احلمد هللا

هذا الدرس هو الدرس الثالث واألربعون من رشح النظم اجليل يف الفقه 

  .احلنبيل، ونواصل فيه سنن الصالة

  :وفقه اهللا قال الناظم

ـــــــــــــهُ  ـــــــــــــِه َكـــــــــــــَذا َتْوِجي ـــــــــــــــــــــــــــهُ لِِقْبَلــــــــــــــــــــــــــٍة َأَصـــــــــــــــــــــــــــابِعً   )١٢٧(  َتْفِريـــــــــــــُق ِرْجَلْي   ا َوِجيْ

ـــــــــــــــــــ  )١٢٨(  اِجلْلَســــــــــاِت  اُش ِيفِ َوُســــــــــنَّ االْفــــــــــِرتَ  ـــــــــــــــــــالةِ  ِيفِ  ِي إِالَّ التِ   آِخـــــــــــــــــــِر الصَّ

ــــــــــ ٌك، َوَقــــــــــْبُض ِخنِْرصِ ــــــــــا َتــــــــــَورُّ ـــــــــــــــــــــــــَأِرشِ   )١٢٩(  ِفيَْه ـــــــــــــــــــــــــ، َســـــــــــــــــــــــــبَّاَبًة َف   َوبِنِْرصٍ

نرص وبنرص، اخلنرص والبنرص، بعض العلامء أجاز الوجهني، طبًعا خ

  .وبعضهم اقترص عىل خنرص وبنرص

نواصل الكالم عن سنن الصالة، والسنن التي ذكرها يف هذا الدرس 

د ب، وَتْفِريُق ِرْجَليْهِ : تفريق رجليه، قال: أوهلا ذلك أن اإلنسان حال سجوده املرا

  .يه ال أن يضمهاميفرق رجل السنة يف حقه، واملستحب أن

  .وهذه صورة توضح تفريق الرجلني
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نحو القبلة حال السجود؛ توجيه أصابع القدمني : كذلك من سنن الصالة

يعني عند السجود تكون األصابع متجه جتاه القبلة هكذا مثنية باجتاه القبلة، 

  .؛ يعني أن هذا األوجه واألحسن، واملستحبَوِجيْهُ : وقوله رمحه اهللا

االفرتاش يف اجللسات، االفرتاش يف جلوسه يف : نن الصالةكذلك من س

مجيع جلسات الصالة جيلس اإلنسان مفرتًشا، إال يف التشهد الثاين فإنه يتورك، 

ينصب الرجل اليمنى كام ترون، وجيلس عىل قدمه : واالفرتاش صورته كاآليت

ة؛ يعني الصال اجللسات إال التي يف آخر مجيعاليرسى كام يف الصورة، وهذا يف 

  .يف التشهد الثاين

ًضا من السنن التورك، وهلذا قال: وهلذا نقول الةِ  ِيفِ  ِي إِالَّ التِ : أ  آِخِر الصَّ

كٌ  إِالَّ : ؛ التورك هذا هو صورته كام أمامكم، وقول الناظم وفقه اهللافِيَْها َتَورُّ

الةِ  ِيفِ  ِي التِ  ه جيلس متورًكا يف آخر صالته ولآِخِر الصَّ و كانت الصالة ، ظاهره أ

ه جيلس متورًكا يف الصالة التي فيها تشهدان يف الثاين  ثنائية، لكن املذهب أ

ا يف التشهد األخري يف الصالة الثالثية والصالة الرباعية، منهام، فيجلس متوركً 

  .وأما الثائية فال

أن يقبض اخلنرص والبنرص ويشري بالسبابة يف : كذلك من سنن الصالة

ة توضح ذلك، كيف تشهده األخري، وكيف تشهده األول تشهده، وهذه صور

  .رص، ثم حيلق بني الوسطى واإلهبام، ويشري بالسبابةكذلك، يضم اخلنرص والبن

  متى يرفع السبابة لإلشارة؟
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التحيات هللا، هنا عند لفظ اجلاللة يرفع : عند ذكر اهللا تعاىل، فيقول

ة اهللا، وكذلك  فإنه اللالسبابة يشري هبا، إىل آخر التشهد عند ذلك لفظ اجل

  .َسبَّاَبًة َفَأِرشِ : يشري بالسبابة، وهذا معنى قول الناظم وفقه اهللا

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، واحلمد هللا رب 

  .العاملني
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٢٨() اخلميس(: يوم - ٤٤: رقم الدرس

ــــــــــــ لِّ ــــــــــــامِ إلَق الُوْســــــــــــَطى َمــــــــــــَع اُحمَ ـــــــــــــــــــالمِ  ِيفِ   )١٣٠(  ْهبَ ، َذا إىل السَّ   اجلَْلَســـــــــــــــــــَتْنيِ

ــــــةِ بْ َويَ  ْكَب ــــــى َقِرْيــــــَب الرُّ ــــــُط اليُْرسَ ـــــــــــــةِ ُمـــــــــــــَو جًهـــــــــــــ  )١٣١(  ُس   ا ُأْصـــــــــــــُبْوَعَها لِلِقْبَل

ـــــــــــــــــــنَّ َأْن َيـــــــــــــــــــْدُعَو  ـــــــــالِم ال بِ   )١٣٢(  ا َوَرَداِممـــــــــــــــــــَوُس ـــــــــَدا ّل ُكـــــــــَقْبـــــــــَل السَّ ـــــــــا َب   َم

  .سول اهللاحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل ر

بع واألربعون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،  هذا هو الدرس الرا

  .نواصل فيه سنن الصالة

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــ لِّ ــــــــــــامِ إلَق الُوْســــــــــــَطى َمــــــــــــَع اُحمَ ـــــــــــــــــــالمِ  ِيفِ   )١٣٠(  ْهبَ ، َذا إىل السَّ   اجلَْلَســـــــــــــــــــَتْنيِ

ــــــةِ بْ َويَ  ْكَب ــــــى َقِرْيــــــَب الرُّ ــــــُط اليُْرسَ ــــــــــــــــــَوجِّ مُ   )١٣١(  ُس   ا ُأْصــــــــــــــــــُبْوَعَها لِلِقْبَلــــــــــــــــــةِ ًه

ـــــــــالِم ال بِ   )١٣٢(  ا َوَرَداَوُســـــــــــــــــــنَّ َأْن َيـــــــــــــــــــْدُعَو ِممـــــــــــــــــــ ـــــــــَدا ّل ُكـــــــــَقْبـــــــــَل السَّ ـــــــــا َب   َم

هذه تكملة سنن الصالة، وذكر منها اإلشارة بالسبابة يف التشهد، وهذه 

ايض، وأن اإلنسان يف التشهد األول، ويف التشهد  سبق ذكره يف الدرس ا

يقبض اخلنرص والبنرص، وحيلق اإلهبام مع الوسطى، يف اجللستني، األخري 

اجللستني مها التشهد األولن والتشهد الثاين، ويشري يف تشهده بالسبابة عند ذكر 

  .لفظ اجلاللة اهللا

المِ : كذلك من سنن الصالة، طبًعا هذا يستمر، قال ؛ يعني َذا إىل السَّ

  .اللة اهللاذكر لفظ اجلما يُ يستمر اإلشارة بالسبابة إىل السالم، كل 
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ًضا أن يبسط اليد اليرسى  قريب الركبة، إذن عندنا اليد ومن السنن أ

اليمنى يف التشهد يقبضها، واليد اليرسى يبسطها قريب من الركبة يف طرف 

الفخذ، قريب من الركبة، وتكون أصابعه متجهة إىل القبلة، مبسوطة يف وضعها 

  .تجهة إىل القبلةالطبيعي تكون األصابع حينئذ م

؛ األصبوع هو األصبع، وهي لغة ا ُأْصبُْوَعَهاهً ُمَوجِّ : وقوله وفقه اهللا

  .لألصبع، فاألصبع فيه عرش لغات، منها أصبوع

أن يدعو قبل السالم بالتعوذ باهللا عز وجل من : كذلك من سنن الصالة

دجال، أعوذ باهللا من عذاب جهنم، ومن عذاب القرب، ومن فتنة ال: أربع، يقول

  .ومن فتنة املحيا واملامت

َما  ّل كُ ال بِ : هذا هو املستحب، وُسن أن يدعو مما ورد قبل السالم، ثم قال

د هبذه العبارةَبَدا أن اإلنسان يف تشهده األخري يدعو بام ورد، وال ُيرشع : ، واملرا

ه ال يدعو بأمور الدنيا املحضة،   كامله أن يدعو بكل ما بدا له، وهلذا ينصون أ

يض، وتكون سفيندر، وكذا وكذا، تفصيل   لو دعا ارزقني سيارة لوهنا أ

  .دعاء بأمور الدنيا تفصيًال هذا ممنوع يف الصالةذكر ال

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا  وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ شوال/ ٣٠() السبت(: يوم - ٤٥: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــــــــــالمِ نِ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــُروِج بِالسَّ ــــــــــــــــــــــــــــُة اخلُ   يَّ

  

ــــــــــــــــــــامِ   )١٣٣(   َكــــــــــــــــــــَذا التَِفــــــــــــــــــــاٌت ِفْيــــــــــــــــــــِه بِاِخلَت

ـــــــــــــــــــــْن يَ    ـــــــــــــــــــــا َردُّ َم ـــــــــــــــــــــَوُســـــــــــــــــــــنَّ فِْيَه   رُّ ُم

  

ٌة، َوبَعــــــــــــــــــــــــ  )١٣٤(   َدَها َفالــــــــــــــــــــــــِذْكرُ َوُســــــــــــــــــــــــْرتَ

ـــاٌت َغْمـــُض َعـــْنيٍ : ِمنَْهـــا]املكروهـــات[     رُ َظـــنَ التَِف

  

ــــــــــــــــــنَ   )١٣٥( ُ ــــــــــــــــــٌث َختَرصُّ ــــــــــــــــــَام َوَعَب   ْحــــــــــــــــــَو السَّ

  .ورمحة اهللا وبركاته السالم عليكم  

  .بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا

هذا هو الدرس اخلامس واألربعون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نتم سنن الصالة، ونبدأ يف ذكر 

  .املكروهات

  :قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــــــــــــــــــــةُ نِ وَ  ــــــــــــــــــــــــــــالمِ  يَّ ــــــــــــــــــــــــــــُروِج بِالسَّ   اخلُ

  

ــــــــــــــــــــامِ   )١٣٣(   َكــــــــــــــــــــَذا التَِفــــــــــــــــــــاٌت ِفْيــــــــــــــــــــِه بِاِخلَت

ـــــــــــــــــــــْن يَ    ـــــــــــــــــــــا َردُّ َم ـــــــــــــــــــــَوُســـــــــــــــــــــنَّ فِْيَه   رُّ ُم

  

ٌة، َوبَعــــــــــــــــــــــــَدَها َفالــــــــــــــــــــــــِذْكرُ   )١٣٤(   َوُســــــــــــــــــــــــْرتَ

ـــاٌت َغْمـــُض َعـــْنيٍ : ِمنَْهـــا]املكروهـــات[     رُ َظـــنَ التَِف

  

ــــــــــــــــــنَ   )١٣٥( ُ ــــــــــــــــــٌث َختَرصُّ ــــــــــــــــــَام َوَعَب   ْحــــــــــــــــــَو السَّ

تعلق بسنن الصالة، فذكر الناظم وفقه اهللا من سنن ُنكمل أوًال ما ي  

يَُّة نِ وَ : الصالة أن ينوي املصيل بسالمه اخلروج من الصالة، هذا معنى قوله

المِ  السالم عليكم ورمحة اهللا، فإنه ال : ، اإلنسان إذا سّلم، إذا قالاخلُُروِج بِالسَّ

  :خيلو من حالني

اخلروج من الصالة، وهذه هي أن يستحرض حال سالمه نية : احلالة األوىل

  .احلالة املسنونة
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أن يسلم من صالته دون استحضار نية اخلروج من الصالة؛ : احلالة الثانية

ٌئ، ولكنه فاتت عليه سنة من يعني ليست النية هذه حارضة، فهذا سالمه جمز

  .سنن الصالة

التَِفاٌت َكَذا : كذلك من سنن الصالة التفاته يف التسليم، يمينًا وشامًال، قال

؛ يعني التفات اإلنسان يف السالم عن يمينه وعن شامله، السالم فِيِْه بِاِخلَتامِ 

  .عليكم ورمحة اهللا، السالم عليكم ورمحة اهللا

التسليم ركن، وأما االلتفات عن اليمني وعن الشامل يف التسليم، فهذا 

  .سنٌة من السنن

ار بني يديه، إذا كنت  تصيل يا أخي الكريم، كذلك من سنن الصالة رد ا

بني يديك وكنت تصلني يا أختي الكريمة، وجاء إنسان أراد أن يمر أمامك، 

يعني أمامك، أراد أن يمر بني يديه فإنه ُيستحب له أن يرده، وال يسمح هلذا 

  .رُّ مُ َوُسنَّ فِيَْها َردُّ َمْن يَ : الشخص أن يمر بني يديه، وهذا معنى قوله

رتة، أن يصيل اإلنسان إىل سرتة، إما عىل الس: كذلك من سنن الصالة

عمود سارية، أو عمود أو نحو ذلك؛ ألن هذا جاء عن النبي صىل اهللا عليه 

  .، ومن فعله عليه الصالة والسالموسلم يف قوله

: الذكر بعد الصالة، وهذا معنى قوله: كذلك من السنن املتعلقة بالصالة

، ورد بعد الصالة أذكار متعددة منها ، والذكر بعد الصالةَوبَعَدَها َفالِذْكرُ 
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ت  االستغفار ثالًثا، استغفر اهللا، استغفر اهللا، استغفر اهللا، ومنها؛  أ

م، وغري ذلك   .السالم، ومنك السالم تباركت يا ذا اجلالل واإلكرا

ننتقل بعد ذلك إىل الكالم عن املكروهات، ومعنا يف هذا الدرس من 

يف الصالة، التفات اإلنسان يف صالته، إن كان االلتفات : املكروهات أوًال 

يلتفت بجسمه بالكلية عن جهة القبلة فهذا يبطل الصالة؛ ألن هذا فيه تفويت 

لرشط استقبال القبلة، ولكن إذا كان التفاته بعينه، أو ينظره، أو برأسه أو نحو 

  .ذلك، فهذا مكروه من املكروهات

ناء الصالة، غمض العني؛ أن يغمض : كذلك من املكروهات عينيه يف أ

ناء الصالة مكروه، طيب، لو كان أمامه يشء يشغله،  أو  وتغميض العينني أ

ة، أو كان هناك ربام يكون أمامه يشء حمرم، مثًال  كان يصيل يف مكان فمرت امرأ

امرأة، وال حيل له أن ينظر إليها، فغمض عينه لئال ينشغل عن صالته، فهذا ال 

ز تغميض العينني عند وجود احلاجة ، وقد نصوا عىلبأس به   .جوا

  .َغْمُض َعْنيٍ : وهذا معنى قوله

النظر نحو السامء؛ يعني رفع برصه إىل السامء، : كذلك من املكروهات

  .رفع برصه إىل السامء مكروه من املكروهات

العبث؛ وهي احلركة التي ال مصلحة فيها، : كذلك من مكروهات الصالة

يف حليته، يلعب بغرتته وعاممته، وثوبه، إىل غري  يتحرك حيك يف جلده، يلعب

  .ذلك، هذا كله من العبث
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فاحلركة يف الصالة إذا مل يكن فيها مصلحة وال فائدة فهي عبث مكروه، 

  .لكن لو زاد العبث فصار الفعل مستكثر ُعرًفا فإنه يبطل الصالة

التخرص؛ وهو وضع اليد عىل اخلارصة، : كذلك من مكروهات الصالة

فون اخلارصة، تسمى اخلرص اآلن، وضع اليد عىل اخلرص هذا مكروه من تعر

  .خمتًرصا  مكروهات الصالة، وقد جاء يف احلديث النهي أن يصيل الرجل

من جهة اخلرص،  ىهل معناه يضع يده اليمنى عىل اليرس: طيب، يسأل

من، واليد اليرسى عىل  وال معناها يقف ويضع اليد اليمنى عىل اخلرص األ

رس؟اخلرص   ما اجلواب؟  األ

ال أدري، هذا بحثت عنه، ومل أجد حتديد هذا أو هذا، فربام : اجلواب

ًدا، واهللا تعاىل أعلم   .يكون اجلميع مرا

ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حم   .مد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١() األحد(: يوم - ٤٦: رقم الدرس

ـــــــامَّ وَ  ـــــــْدُل والصَّ ــــــــــــهِ   )١٣٦(  َســـــــْرتُ َوْجِهـــــــهِ َوالسَّ   َكــــــــــــَذا لَِثــــــــــــاٌم َكــــــــــــفُّ َنْحــــــــــــِو ثوَ ْبِ

ٌح َفْرَقَعـــــــــــــــــــــــٌة لِإلْصـــــــــــــــــــــــَبعِ  ـــــــــــــــــــــــَروُّ ـــــــــُبعِ َتْشـــــــــبِيُكَها َكـــــــــَذا اْفـــــــــِرتَ   )١٣٧(  َت   اُش السَّ

 َ ــــــــــــــٌط َوَوْضــــــــــــــُع َيشْ َمت ــــــــــــــمِ  ِيفِ  ءٍ غُّ   َوَفْتُحـــــــــــــــُه َوُكـــــــــــــــلُّ ُمْلـــــــــــــــٍه َفـــــــــــــــاْعَلمِ   )١٣٨(  الَف

  .ورمحة اهللا السالم عليكم

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

هذا هو الدرس السادس واألربعون من رشح النظم اجليل يف الفقه 

  .ن مكروهاتاحلنبيل، ونتم فيه ذكر بعض املكروهات م

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــامَّ َوَســـــــْرتُ َوْجِهـــــــهِ  ـــــــْدُل والصَّ ــــــــــــهِ َكــــــــــــَذا   )١٣٦(  َوالسَّ   لَِثــــــــــــاٌم َكــــــــــــفُّ َنْحــــــــــــِو ثوَ ْبِ

ٌح َفْرَقَعـــــــــــــــــــــــٌة لِإلْصـــــــــــــــــــــــَبعِ  ـــــــــــــــــــــــَروُّ ـــــــــُبعِ َتْشـــــــــبِيُكَها َكـــــــــَذا اْفـــــــــِرتَ   )١٣٧(  َت   اُش السَّ

 َ ــــــــــــــٌط َوَوْضــــــــــــــُع َيشْ َمت ــــــــــــــمِ  ِيفِ  ءٍ غُّ   َوَفْتُحـــــــــــــــُه َوُكـــــــــــــــلُّ ُمْلـــــــــــــــٍه َفـــــــــــــــاْعَلمِ   )١٣٨(  الَف

: لوالسد. ذكَر تتمة ملكروهات الصالة، فاألول الذي ذكره هو السدل

هو أن يطرح اإلنسان عىل كتفيه ثوًبا ال يرد أحد الطرفني عىل اآلخر، مثل هذه 

أمامكم، ونجد أن هذا الشخص طرح عىل كتفيه ثوًبا مثل الصورة املوجودة 

م أو غريه ومل يرد أحد الطرفني عىل اآلخر، وبقي إيش؟ من جهة الصدر  اإلحرا

ه يدخل يف الكراهة مكشوًفا، حتى لو كان عليه ثوب آخر يف معتمد امل ذهب أ

ًضا   .أ
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ًضا وهو اشتامل الصامء، واشتامل . الصامء: من مكروهات الصالة أ

امَّ : تي ذكرها الناظم، قالالصامء ال د اشتامل الصامءوالصَّ   .، واملرا

طبع اإلنسان بثوب، مثل ما ترونه يف املحرم ضاشتامل الصامء؛ أن يومعنى 

من، رس، هذا هو  الذي يضع الثوب حتت كتفه األ ويرد طرفيه عىل كتفه األ

  .الضطباع، واشتامل الصامء هو أن يضطبع بثوب واحد، ليس عليه غريها

املحرم عليه ثوبان إزاٌر ورداء، فهو يضطبع بالرداء، ويبقى اإلزار عليه، 

أما املكروه فهو أن يلبس ثوًبا واحًدا، ليس عليه إزار، لكن عليه مثل الرداء 

أسفل البدن فيضطبع به، فهذا هو اشتامل الصامء، وهو مكروه طويل، يسرت إىل 

  .من مكروهات الصالة

ة؛ : كذلك من مكروهات الصالة ء يف ذلك الرجل أو املرأ سرت الوجه سوا

ينظرون إليها، فإهنا يف هذه احلالة  إال إذا كانت املرأة بحرضة رجاٍل أجانب

هة يف سرت الوجه   .تزول الكرا

اللثام، وهو معروف يتلثم اإلنسان عىل : ةكذلك من مكروهات الصال

ف، ونحو ذلك   .وجهه تغطية الفم واأل

كف الثوب، ما ذكرناه يف التشمري، كف : كذلك من مكروهات الصالة

  .الثوب هو تشمري الثوب، أن يشمر اإلنسان ثيابه، فهذا من املكروهات
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الرتوح، والرتوح هو أن هيوي اإلنسان نفسه : من املكروهاتكذلك 

اس يف  ه عبث أ باملروحة، يعني يأخذ مروحة ويرتوح هبا، وهو مكروه أل

  .الصالة

فرقعة األصابع، يأخذ أصابعه ويبدأ يفرقع : كذلك من مكروهات الصالة

  .فيها، هذا عبث بال شك

؛ َتْشبِيُكَها: تشبيك األصابع، قال الناظم: كذلك من مكروهات الصالة

ًضايعني تشبيك األصابع، وهو من املكرو   .هات أ

وهو أن يسجد اإلنسان ويبسط افرتاش السبع، : كذلك من املكروهات

ذراعية عىل األرض، ويلصقها باألرض كام يف هذه الصورة هلذا الساجد، 

صق يده عىل األرض، فهذا هو افرتاش السبع املنهي عنه   .أ

التمغط، وهو التمطي، وهو معروف، يتمطى : كذلك من املكروهات

من مكروهات الصالة، وضع يشٍء يف فمه؛ ألن هذه أوًال  اإلنسان، كذلك

ج احلروف من خمارجها الصحيحة ًضا ينايف كام إخرا   .عبث، وأ

؛ يعني فتح َوَفْتُحهُ : فتح الفم، قال الناظم: كذلك من مكروهات الصالة

كل يشٍء يلهي عن متام اخلشوع أو متام : الفم، كذلك من مكروهات الصالة

  .القنوت يف الصالة

ونسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا من املصلني الذين هم يف صالهتم 

  .خاشعون
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ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٢() الثننيا(: يوم - ٤٧: رقم الدرس

ْمــــــُز بِــــــالَعْنيِ َوُكــــــلُّ َمــــــا َشــــــَغْل  ــــــْن   )١٣٩(  َوالرَّ ــــــِل الَيِســــــريِ ِم ــــــزلعا يُ ُعْرًفــــــ َعَم   ت

ـــــــــُجوِد ُيْكـــــــــَره ءٍ ِصـــــــــيُص َيش َختْ  ــــــــــــــــــــــ  )١٤٠(  للسُّ ُرُه َفاِحتَ   ًة َفْلَينَْتُهــــــــــــــــــــــوا َتْكــــــــــــــــــــــَرا

ــــــــــــَتِقنْ اَ إْن َتــــــــــــ َعــــــــــــاِم َأْو إْن َحيْ ـــــــِه ُكـــــــلَّ َمـــــــا ال َيْطَمـــــــِئنْ   )١٤١(  َق لِلطَّ   َوِقـــــــْس َعَليْ

  .ورمحة اهللا السالم عليكم

  .هللا وسلم عىل رسول اهللاحلمد هللا، وصىل ا

هذا هو الدرس السابع واألربعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  .وهذا الدرس نتم فيه مكروهات الصالة

  :قال الناظم وفقه اهللا يف تعداد املكروهات

ْمــــــُز بِــــــالَعْنيِ َوُكــــــلُّ َمــــــا َشــــــَغْل  ــــــِل الَيِســــــريِ   )١٣٩(  َوالرَّ ــــــْن َعَم ــــــزلعا يُ ُعْرًفــــــ ِم   ت

ـــــــــُجوِد ُيْكـــــــــَره ءٍ ِصـــــــــيُص َيش َختْ  ــــــــــــــــــــــ  )١٤٠(  للسُّ ُرُه َفاِحتَ   ًة َفْلَينَْتُهــــــــــــــــــــــوا َتْكــــــــــــــــــــــَرا

ــــــــــــَتِقنْ اَ إْن َتــــــــــــ َعــــــــــــاِم َأْو إْن َحيْ ـــــــِه ُكـــــــلَّ َمـــــــا ال َيْطَمـــــــِئنْ   )١٤١(  َق لِلطَّ   َوِقـــــــْس َعَليْ

ذكرنا مجلة من املكروهات، وهذه تتمة هلا، فمن املكروهات الرمز بالعني، 

ه داخل يف مجلة العبث؛ يعني يقعد يشري بعينه، أو يغمز من غري حا جة؛ أل

ه ال حاجة له، وهو من العبث   .بعينه، فهذا مكروٌه يف الصالة؛ أل

 ِمْن َعَمِل اليَِسريِ  َوُكلُّ َما َشَغْل : العمل اليسري، قال: كذلك من املكروهات

  .تزلعا يُ ُعْرفً 

و   :اعإذن عندنا العمل من غري جنس الصالة عىل أ
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إن كان عمًال يسًريا من غري مصلحة، فهذا مكروه من : النوع األول

، تزلعا يُ ُعْرفً  ِمْن َعَمِل اليَِسريِ  َوُكلُّ َما َشَغْل : املكروهات، كام قال الناظم

ه مكروه   .وُيعتزل هنا يعني ُيرتك؛ أل

إذا ، طيب ِمْن َعَمِل اليَِسريِ : طيب، فإذا كان الفعل كثًريا؛ ألن الناظم قال

كان من عمل الكثري، سبق معنا أن العمل الكثري مبطٌل للصالة، إذن احلالة 

  .مبطٌل؛ وهو العمل الكثري: األوىل مكروه؛ وهي العمل اليسري، واحلالة الثانية

يكون مباًحا إذا كان عمًال يسًريا : يكون مباًحا، متى؟ نقول: احلالة الثالثة

  .حلاجٍة، أو ملصلحة

ختصيص يشًء للسجود عليه، أن يضع : لصالةكذلك من مكروهات ا

يشٍء خيص جبهته ليسجد عليه، مثًال يضع حجر أو صخر أو تربة معينة، فهذا 

  .مكروه من املكروهات بام فيه من تشبًها ألهل البدع

ر الفاحتة، قال الناظم: كذلك من املكروهات ُرُه َفاِحتَ : تكرا ؛ ًة َفْليَنْتَُهوا َتْكَرا

ر الفاحتة مكروه وال يبطل الصالةيعني فلينتهوا عن  ه مكروه، وتكرا   .هذا؛ أل

أن يصيل اإلنسان بحرضة طعام يشتهيه، قال : كذلك من املكروهات

، فإذا كان اإلنسان يتوق إىل طعاٍم ويشتهي هذا الطعام، َق لِلطََّعامِ اَ إْن تَ : الناظم

يصيل، بحيث ينشغل ذهنه عن اخلشوع يف الصالة، فإن األوىل أن يأكل، ثم 

  .وُيكره أن يصيل وهو بحرضة طعام يشتهيه



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٢٠٥  

، ما َأْو إْن َحيْتَِقنْ : أن يصيل حاقنًا، قال الناظم: كذلك من املكروهات

  معنى أن يصيل حاقنًا؟

ه أن اإلنسان يذهب إىل الصالة، وهو حمتاٌج لقضاء احلاجة، جيد: معناها

ياه لقضاء احلاجة، حيبس البول، وهو حمتاج إىل البول، ويريد أن يذهب دورة امل

  .ال، هذا ُيكره أن تصيل عىل هذه احلالة: ال، خلينا أصيل أوًال، نقول: يقول

واألوىل أن تذهب وتنتهي من قضاء حاجتك، ثم تصيل، ويقاس عىل ذلك 

؛ كل يشٍء َوقِْس َعَليِْه ُكلَّ َما ال َيْطَمئِنْ : كل ما يؤدي إىل عدم خشوعه، قال

وعدم حضور القلب يف الصالة، فإنه لب يف الصالة، يؤدي إىل عدم اطمئنان الق

يقاس عىل هذه املكروهات، وهي يعني يقاس عىل من كان بحرضة طعام 

  .يشتهيه أن من يصيل وهو حاقن

إنسان مثًال يفكر يف أمٍر معني، وذهنه : يعني إذا أردنا أن نرضب هلذا مثًال 

و فعله ثم صىل ألدرك مشغول به غاية الشغل، وهذا األمر ال يفوت الصالة، فل

افعله أوًال ثم صيل حتى ال يبقى الذهن مشغوًال، ويكون : الصالة، فنقول

  .القلب حال الصالة غائًبا وغري خاشع

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٣() ءُ الثالثا(: ومي - ٤٨: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٍن َأْو ِزَي ـــــــــــــــــــْرُك ُرْك ــــــــــــــٌل َفا  )١٤٢(  َدٌة إَذااَ َوَت ــــــــــــــٍد ُمْبطِ ــــــــــــــاَن بَِعْم   َتبِــــــــــــــَذانْ َك

ــــــــــــــــنِ َوَقْطــــــــــــــــُع   )١٤٣(  َطـــــــــــاا َأْو َرشْ َتـــــــــــْرٌك بَِعْمـــــــــــٍد َواِجًبـــــــــــ   ٍة َســــــــــــــــالٌم َوْســــــــــــــــَطايَّ

ـــــــــــــــــــــــــــُل  ـــــــــــــــــــــــــــٌة َوِفْع ـــــــــــــــــــــــــــٌم َقْهَقَه ـــــــــــــُمْســـــــــــــَتْكَثٌر ُعرْ   )١٤٤(  َتَكلُّ   ا َكـــــــــــــَذاَك َأْكـــــــــــــُل ًف

  .ورمحة اهللا السالم عليكم

  .احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا

هذا هو الدرس الثامن واألربعون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  .نتكلم فيه عن مبطالت الصالة

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٍن َأْو ِزَي ـــــــــــــــــــْرُك ُرْك ــــــــــــــاَن بِ   )١٤٢(  َدٌة إَذااَ َوَت ــــــــــــــٌل َفاَك ــــــــــــــٍد ُمْبطِ   َتبِــــــــــــــَذانْ َعْم

ــــــــــــــــنِ َوَقْطــــــــــــــــُع   )١٤٣(  َطـــــــــــاا َأْو َرشْ َتـــــــــــْرٌك بَِعْمـــــــــــٍد َواِجًبـــــــــــ   ٍة َســــــــــــــــالٌم َوْســــــــــــــــَطايَّ

ـــــــــــــــــــــــــــُل  ـــــــــــــــــــــــــــٌة َوِفْع ـــــــــــــــــــــــــــٌم َقْهَقَه ـــــــــــــ  )١٤٤(  َتَكلُّ   ا َكـــــــــــــَذاَك َأْكـــــــــــــُل ُمْســـــــــــــَتْكَثٌر ُعْرًف

يات بعض مبطالت الصالة، األول من مبطالت  ذكر الناظم يف هذه األ

كٍن من أركان الصالة، فإذا ترك ركنًا من أركان الصالة عمًدا ك رالصالة تر

ه إذا تركه سهًوا  ، وال فرق يف ذلك بني العمد والسهو، إال أ كان ذلك أو سهًوا

ه إذا تركه سهًوا فإنه يرجع إليه   .فسيأيت معنا يف باب سجود السهو؛ أ

ءة الركعة التالية فحينئٍذ ال يرجع إلي ه، وتقوم الركعة إال إذا رشع يف قرا

التالية مقام الركعة التي ترك منها ركنًا، أما إذا تركه عمًدا فإنه يبطلها، وهذا 

  .سيأيت تفصيله إن شاء اهللا يف باب سجود السهو
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ًضا زيادة فعٍل من جنسها عمًدا، وهو معنى قول : من مبطالت الصالة أ

  .َتبَِذانْ اَكاَن بَِعْمٍد ُمْبطٌِل فَ  َدٌة إَذااَ َأْو ِزيَ : الناظم

؛ َتبَِذانْ َفاإذن ترك الركن مبطٌل، وكذلك الزيادة إذا كان بعمٍد فإنه مبطٌل، 

ه أمٌر مبطٌل للصالة، فانتبذه  يعني فاترك الزيادة، واترك تفويت الركن؛ أل

  .واتركه

زيادة : الزيادة إذا كانت بعمٍد مثاهلا: ومثال الزيادة إذا كان بعمٍد؛ نقول

ا واهللا يف هذه الركعة سأسجد ثالث سجدات، فإذا  :سجود، إنسان يقول أ

  .صالته سجد ثالث سجدات يف ركعة واحدة متعمًدا أن يزيد سجدة بطلت

م، ترك واجٍب من واجبات  كذلك من مبطالت الصالة أهيا األخوة الكرا

، فإذا ترك واجًبا من واجبات اَتْرٌك بَِعْمٍد َواِجبً : الصالة عمًدا، قال الناظم

  .عمًدا بطلت صالته الصالة

  .إذا تعّمد أن يرتك التسبيح يف سجوده فالصالة باطلة: مثال ذلك

ًضا طبًعا الناظم قّيد هذا بالعمد؛ ألن من ترك  ومن مبطالت الصالة أ

الواجب سهًوا فإنه جيربه بسجود السهو كام سيأيت معنا إن شاء اهللا يف باب 

  .سجود السهو

ًضا َتْرٌك : ٍط من رشوط الصالة، قالترك رش: ومن مبطالت الصالة أ

، فإذا ترك رشًطا من رشوط الصالة، فإن صالته تبطل َطاا َأْو َرشْ بَِعْمٍد َواِجبً 

  .برتك الرشط
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ء كان ذاكًرا أو : مثال ترك الرشط من صىل حمدًثا، فال تصح صالته، سوا

ناسًيا، حتى لو صىل حمدًثا وهو نايس، فال تصح صالته، كذلك من صىل وعليه 

ه إذا صىل إىل غري القبلة، فهذا فيه  نجاسة، كذلك من صىل إىل غري القبلة، إال أ

تفصيل، إذا كان قد اجتهد يف إصابة القبلة، وكان يف السفر، وصىل إىل غري 

  .القبلة تصح صالته، وإال فال

  .وفيه استثناءات أخرى ليس هذا حمل ذكرها وبسطها

ناء الصالة ، ا كان يصيلقطع النية، فإذ: كذلك من مبطالت الصالة ويف أ

خالص أن تركت الصالة، يعني قال يف نفسه، وعزم : قالقطع نية الصالة، 

ات   .عىل ترك الصالة، بطلت صالته؛ ألن األعامل بال

أن ُيسلم يف وسط الصالة قبل متامها عمًدا، : كذلك من مبطالت الصالة

لصالة بسالمه وسط الصالة قبل ؛ يعني تبطل اٍة َسالٌم َوْسَطايَّ نِ َوَقْطُع : قال

متامها، فإذا فرضنا أن اإلنسان يصيل صالة املغرب، وصالة املغرب كام هو 

معلوم ثالث ركعات، فجاء يف الركعة الثانية وجلس وسّلم متعمًدا، فإذا سلم 

قبل متام صالته عمًدا بطلت صالته هبذا التسليم، وأما إذا كان سهًوا فام 

  احلكم؟

سهًوا فإنه إذا سلم يف املغرب يف الركعتني، ثم تذكر قبل أن إذا كان : نقول

م الصالة وسجد للسهو، وأما إذا طال الفاصل فإنه  يطول الفاصل رجع فأ

  .يعيد الصالة من أوهلا
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ًضا ناء الصالة َتَكلُّمٌ : الكالم، قال الناظم: من املبطالت أ ، فالكالم يف أ

  .مبطٌل هلا

وهي الضحك بصوٍت، فإنه إذا قهقه يف القهقهة؛ : كذلك من املبطالت

ناء صالته بطلت صالته   .أ

 َوفِْعُل : فعٌل مستكثر عرًفا، قال الناظم: كذلك من مبطالت الصالة

؛ هي يف األصل وفعٌل، لكنها ُحذف منها التنوين َوفِْعُل  :، وقولهاُمْسَتْكثٌَر ُعْرفً 

  .اَتْكثٌَر ُعْرفً ُمْس  َتَكلٌُّم َقْهَقَهٌة َوفِْعُل : ألجل القافية، قال

إذن الفعل يف الصالة إن كان كثًريا عرًفا فإنه يبطل الصالة، كام مر معنا يف 

ايض؛ قلنا إن كان الفعل كثًريا عرًفا بطلت صالته، والضابط يف : الدرس ا

واهللا : الفاصل بني الفعل الكثري، والقليل هو العرف، وليس العدد، فال نقول

  !طلتإذا زادت عىل ثالث حركات ب

إىل كثرته يف عرف الناس، فإن كان الفعل املرجع يف ذلك : ال، نقول

اذا  مستكثًرا عرًفا بطلت الصالة، وهذا يف الفعل من غري جنس الصالة، و

قيّدناه هنا بغري جنسها؛ ألن الفعل إذا كان من جنسها فقد سبق معنا أن الزيادة؛ 

ى ولو مل يكن كثًريا، كام مبطل للصالة، حت زيادة فعل من جنس الصالة عمًدا

  .كثري أو قليل: لو زاد سجدة واحدة، هنا يبطل، وال نقول

األكل يف صالته، فإن من أكل يف صالته : كذلك من مبطالت الصالة

  .بطلت صالته
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  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٤() ءُ األربعا(: يوم - ٤٩: رقم الدرس
  عُ َطــــــــــــــــقْ َوَأْســــــــــــــــَوٌد ِمــــــــــــــــَن الِكــــــــــــــــالِب يَ 

  

ــــــــــــــ  )١٤٥( ــــــــــــــْو َب ــــــــــــــْريُ َل ــــــــــــــعُ قْ  َيَدْيــــــــــــــِه يَ ْنيَ ال َغ   َط

  َتْعَتــــــــــــــــــِربْ  اَوَشــــــــــــــــــك  اًصــــــــــــــــــقْ نَ َدًة ْاَ ِزَيــــــــــــــــــ  

  

ـــــــ  )١٤٦( ـــــــُجوِد َحتَّ ـــــــْن ُمْقَتِيضـــــــ السُّ   َجـــــــِربْ َتنْ ى ِم

  َســـــــــــــــاِهَيا عٍ  َكُرُكـــــــــــــــوَمـــــــــــــــْن َزاَد ِفْعـــــــــــــــًال   

  

ــــــــــــــــاَن نَ   )١٤٧( ــــــــــــــــِقًصــــــــــــــــاَأْو َك   ِســــــــــــــــَياانَ  ءٍ ا لَِيشْ

  .ورمحة اهللا السالم عليكم  

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس التاسع واألربعون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل 

  .الكالم يف أسباب سجود السهونتم فيه الكالم عن مبطالت الصالة، ونبدأ 

  :قال الناظم وفقه اهللا يف تتمة الكالم عن مبطالت الصالة
  عُ َطــــــــــــــــقْ َوَأْســــــــــــــــَوٌد ِمــــــــــــــــَن الِكــــــــــــــــالِب يَ 

  

ــــــــــــــ  )١٤٥( ــــــــــــــْو َب ــــــــــــــْريُ َل ــــــــــــــعُ قْ  َيَدْيــــــــــــــِه يَ ْنيَ ال َغ   َط

  :ويف هذين البيتني جناٌس تام، وهذا معروف يف البالغة، قال الناظم  
  عُ َطــــــــــــــــقْ َوَأْســــــــــــــــَوٌد ِمــــــــــــــــَن الِكــــــــــــــــالِب يَ 

  

ــــــــــــــ  )١٤٥( ــــــــــــــْو َب ــــــــــــــْريُ َل ــــــــــــــعُ قْ  َيَدْيــــــــــــــِه يَ ْنيَ ال َغ   َط

  :سجود السهو  
  ا َتْعَتــــــــــــــــــِربْ ا َوَشــــــــــــــــــك ْقًصــــــــــــــــــنَ َدًة ْاَ ِزَيــــــــــــــــــ

  

ـــــــ  )١٤٦( ـــــــُجوِد َحتَّ ـــــــْن ُمْقَتِيضـــــــ السُّ   َجـــــــِربْ َتنْ ى ِم

  َســـــــــــــــاِهَيا عٍ  َكُرُكـــــــــــــــوَمـــــــــــــــْن َزاَد ِفْعـــــــــــــــًال   

  

ــــــــــــــــاَن نَ   )١٤٧( ــــــــــــــــِقًصــــــــــــــــاَأْو َك   ِســــــــــــــــَياانَ  ءٍ ا لَِيشْ

ة املرور بني يدي املصيل، هل مرور يشء نبدأ يف ما    ذكره الناظم يف مسأ

بني يدي املصيل من مبطالت الصالة، يعني هل تنقطع الصالة بمرور يشء بني 

  ؟يدي املصيل
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اليشء الذي يمر بني يدي املصيل، إما أن يكون الكلب األسود، : نقول

من األشياء فإن فهذا يبطل الصالة، وتنقطع به صالة املصيل، وأما ما عدا ذلك 

؛ يعني يقطع عُ طَ قْ َوَأْسَوٌد ِمَن الِكالِب يَ : الصالة ال تنقطع به، وهذا معنى قوله

  .الصالة

ة، وال بمرور  ال غري ذلك من األشياء، فال تبطل الصالة بمرور املرأ

احلامر، وال بمرور اإلنسان، وال بمرور الرجل، وال بمرور الشاة، وال غري 

؛ يعني ة بيشء واحد؛ وهو مرور الكلب األسود البهيميذلك، إنام تبطل الصال

د، فهذا يبطل الصالة إذا مر بني يدي  األسود اخلالص الذي ليس فيه إال السوا

  .املصيل

  .، يعني يمر بني يديهَطعُ قْ  َيَدْيِه يَ ْنيَ ال َغْريُ َلْو بَ : قال

 ثم تكلم الناظم وفقه اهللا عن سجود السهو، ونبدأ يف هذا الدرس بذكر

موجبات سجود السهو، ما هي األشياء التي إذا ُوجدت فإن اإلنسان يسجد 

ة، أو النقص، أو للسهو، واألشياء التي يسجد اإلنسان ألجلها، إما الزياد

  .الشك

ُجودِ  ا َتْعَتِربْ ا َوَشك ْقًص نَ َدًة ْ اَ ِزيَ : قال الناظم ؛ إذن هذه ثالثة أشياء، ِمْن ُمْقتَِيض السُّ

  .ًكا، هذه ثالثة أشياءزيادًة، نقًصا، ش
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؛ يا أهيا املصيل، ويا أهيا الطالب، تعترب هذه األشياء الثالثة من َتْعَتِربْ 

مقتيض؛ يعني من موجب السجود حتى تنجرب الصالة هبذا السجود، وتكمل 

  .الصالة هبذا السجود

األول من هذه املوجبات هو الزيادة، والثاين هو النقص، والثالث هو 

  .الشك

سبة للزيادة، فالزيادة إما أن تكون زيادة فعل، أو زيادة قول، أما بالن

، َساِهيَا عٍ َكُرُكو ،؛ من أفعال الصالةَمْن َزاَد فِْعًال : فبالنسبة لزيادة الفعل، قال الناظم

  .رشط يف الدرس القادمفإنه يسجد له، وسيأيت معنا جواب هذا ال

أفعال الصالة، فإنه يسجد ؛ من َمْن َزاَد فِْعًال فإنه يسجد، : وجواب الرشط

إما أن يكون هلذه الزيادة، وكذلك إذا كان ناقًصا ليشٍء، والنقص كام سيأيت معنا 

  .نقًصا لركن أو نقًصا لواجب

والفعل الذي ذكرنا الزيادة، زيادة الفعل إما أن يكون من جنس الصالة، 

  .أو من غري جنس الصالة، هذا تلخيٌص إمجاٌيل هلذا الباب

موجبات سجود السهو، إما الزيادة أو النقص أو الشك، الزيادة  إذن عندنا

  .إما أن تكون بفعل أو بقول، زيادة الفعل إما أن تكون من جنس الصالة

: نأخذ مثال عىل كل واحدة، مثال عىل زيادة من جنس الصالة، مثال ذلك

رجٌل زاد سجوٌد ثالًثا يف ركعة من ركعات الصالة، هذه الزيادة من جنس 
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ة، زيادة فعل من جنس الصالة، فإن كان سهًوا فإنه يسجد للسهو، وإن الصال

  .كان عمًدا فإن صالته تبطل كام سبق

 قولزيادة ال: ، نقولوالثاين من الزيادة؛ زيادة القول، مثال زيادة القول

سيأيت معنا زيادة القول إذا كان هذا القول من جنس الصالة ما لو تشهد بني 

، فبني التحيات هللا والصلوات والطيبات، :  السجدتني قالالسجدتني سهًوا

ى بالتشهد، ثم تذكر فقال   .رب اغفر يل: وأ

  إذن اتيانه بالتشهد هنا بني السجدتني زيادة قولية، فام احلكم؟

ه ال جيب السجود لذلك، وإنام  سيأيت معنا أن الصالة ال تبطل بذلك، وأ

  .هو مستحٌب ومرشوع

لقول، وأما بالنسبة للنقص؛ نقص ركن ونقص طيب، هذا بالنسبة لزيادة ا

رجل سجد سجوًدا واحًدا ومل يسجد : واجب، نأخذ مثال عىل نقص الركن

  .السجود الثاين، يف الركعة فهذا نقص ركٍن وسيأيت بيانه إن شاء اهللا

، كذلك قد يكون ِسيَاانَ  ءٍ ا لَِيشْ قًِص اَأْو َكاَن نَ : كذلك وهو معنا يف قول الناظم

ٍب كام لو رفع رأسه من السجود وبعدما رفع رأسه من السجود نقصه لواج

ه مل يقل سبحان ريب األعىل فهذا نقص    .واجٍب تذكر أ

واع قد يكون الشك يف عدد الركعات، يرتدد بني أن  وأما الشك فهو أ

يكون صىل ثالث ركعات أو صىل ركعتني، فهذا شٌك يف عدد الركعات، 

  .دم والذي بعده، واهللا أعلموسيأيت تفصيل ذلك يف الدرس القا
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ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٥() اخلميس(: يوم - ٥٠: رقم الدرس

ــــــكَّ ِيفِ  ـــــــــــــــــــــ  )١٤٨(  َتــــــْرٍك لِــــــُرْكٍن َأْو َعــــــَددْ  َأْو َش ـــــــــــــــــــــدْ ا َفبَِأَقلّ َرْكَعاِهتِ   َهـــــــــــــــــــــا اْعَتَم

ــــــــــــتِمْ ا َســــــــــــلََّم َقْبــــــــــــَل ِســــــــــــيً اَأْو نَ    َصـــــــالَتُه َوَعـــــــْن َقِرْيـــــــٍب َقـــــــْد َعلِـــــــمْ   )١٤٩(  َأْن ُي

ِجــــــــــــٌب ِيفِ  ــــــــــــا َأْن َيْســــــــــــُجَداُكلِّ  َفَوا ُكـــــــــــُه َعْمـــــــــــدً   )١٥٠(  َه   ا َيُكـــــــــــوُن ُمْفِســــــــــــَداَفَرتْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  .وااله

يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتم فيه هذا هو الدرس اخلمسون 

  :سجود السهو، الكالم عن أحكام سجود السهو، قال الناظم وفقه اهللا

ــــــكَّ ِيفِ  ـــــــــــــــــــــ  )١٤٨(  َتــــــْرٍك لِــــــُرْكٍن َأْو َعــــــَددْ  َأْو َش ـــــــــــــــــــــدْ ا َفبَِأَقلّ َرْكَعاِهتِ   َهـــــــــــــــــــــا اْعَتَم

ــــــــــــتِمْ ِســــــــــــيً اَأْو نَ    َعـــــــْن َقِرْيـــــــٍب َقـــــــْد َعلِـــــــمْ َصـــــــالَتُه وَ   )١٤٩(  ا َســــــــــــلََّم َقْبــــــــــــَل َأْن ُي

ِجــــــــــــٌب ِيفِ  ــــــــــــا َأْن َيْســــــــــــُجَداُكلِّ  َفَوا ُكـــــــــــُه َعْمـــــــــــدً   )١٥٠(  َه   ا َيُكـــــــــــوُن ُمْفِســــــــــــَداَفَرتْ

؛ َها َأْن َيْسُجَداُكلِّ  َفَواِجٌب ِيفِ : إذن هذا هو الكالم، وقوله رمحه اهللا، ووفقه

ب الرشط األول   .هذا جوا
  َســـــــــــــــاِهَيا عٍ  َكُرُكـــــــــــــــوَمـــــــــــــــْن َزاَد ِفْعـــــــــــــــًال 

  

ــــــــــــــــاَن نَ   )١٤٧( ــــــــــــــــِقًصــــــــــــــــاَأْو َك   ِســــــــــــــــَياانَ  ءٍ ا لَِيشْ

ــــــــــــَددْ  َأْو َشــــــــــــكَّ ِيفِ    ــــــــــــُرْكٍن َأْو َع ــــــــــــْرٍك لِ   َت

  

ـــــــــــــــــــــــــــ  )١٤٨( ـــــــــــــــــــــــــــدْ ا َفبَِأَقلّ َرْكَعاِهتِ   َهـــــــــــــــــــــــــــا اْعَتَم

يف الدرس السابق قّسمنا تقسيًام إمجالًيا يف الكالم عن السهو، ويف هذا   

ايض حك م الزيادة، والنقص الدرس نتم الكالم عن السهو، ذكرنا يف الدرس ا

  .والشك
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  :، قالنبدأ اآلن بالكالم عن الشك

ــــــكَّ ِيفِ  ــــــْرٍك لِــــــُرْكٍن َأْو َعــــــَددْ  َأْو َش ـــــــــــــــــــــ  )١٤٨(  َت ـــــــــــــــــــــدْ ا َفبَِأَقلّ َرْكَعاِهتِ ــا اْعَتَم ـــــــــــــــــــ   َه

: من شك يف ترك ركٍن من أركان الصالة فإنه يعتمد األقل، قال الناظم

ه فعل الركن أو تركه، فام هو األقل؟ ، اآلن إذا تردد اإلنساَها اْعتََمدْ َفبَِأَقلّ  ن بني أ

ه ترك هذا الركن األقل   .هو أ

كذلك إذا شك هل سجد يف هذه الركعة سجوًدا واحًدا أو سجودين، 

ه سجد السجود ا ألول، ومل يسجد السجود الثاين، هذا فيأخذ باألقل؛ وهو أ

  .َها اْعتََمدْ َفبَِأَقلّ : معنى قول الناظم

  :د الركعات يأخذ باألقل، قالكذلك إذا شك يف عد

ــــــكَّ ِيفِ  ــــــْرٍك لِــــــُرْكٍن َأْو َعــــــَددْ  َأْو َش ـــــــــــــــــــــ  )١٤٨(  َت ـــــــــــــــــــــدْ ا َفبَِأَقلّ َرْكَعاِهتِ ــا اْعَتَم ـــــــــــــــــــ   َه

ا ال أدري، : فإذا شك يف عدد الركعات اعتمد األقل، فمن شك قال أ

ا اآلن يف الركعة الثانية، يعني اآلن يف  شكيت، صليت املغرب ثالث، وال أ

  لثالثة وال يف الثانية؟الركعة ا

َها َفبَِأَقلّ : ة، هذا معنىاجعل نفسك يف الركعة الثانية، وليس يف الثالث: نقول

  .اْعتََمدْ 

ثم تكلم عن الزيادة، وكالمه وفقه اهللا تعاىل عن الزيادة ينحرص فيام يأيت؛ 

سلم : ، طبًعا تقول يلإذا زاد سالًما قبل متام الصالة: األول من صور الزيادة

  ل متام صالته، هل هذا من الزيادة وال من النقص؟قب
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حيتمل أن تصنفه من هذا من وجه، ومن هذا من وجه، لكن األوجه عند 

  هذا من باب الزيادة، ليش؟: كثري من العلامء؛ أهنم يقولون

ه سّلم قبل متامه، فهو زيادة سالم يف الصالة، وأما  ه زيادة سالم، أل أل

ا فإنه البد أن يرجع ويتمها، فبعد ذلك يكون بالنسبة للركعات التي تركه

ه زاد سالًما يف صالته، واضح؟   جمموع األمر أ

  طيب، إذا سّلم قبل متام صالته فام احلكم؟

  : قال

ــــــــــــتِمْ ِســــــــــــيً اَأْو نَ  ــــــــــــَل َأْن ُي   َصـــــــالَتُه َوَعـــــــْن َقِرْيـــــــٍب َقـــــــْد َعلِـــــــمْ   )١٤٩(  ا َســــــــــــلََّم َقْب

إذا سّلم قبل متام صالته، فإذا تذكر عن : ؛ نقولَها َأْن َيْسُجَداُكلِّ  َفَواِجٌب ِيفِ 

قريب، فإنه يسجد للسهو، إذا تذكر عن قريب فإنه يتم صالته، سلم قبل 

جيب عليه إذا تذكر عن قريب أن يتم : متامها، ثم تذكر عن قريٍب، نقول

  .صالته، ثم يسجد للسهو

ين تذكر، أما إذا طال الفاصل تعشى، رجع إىل البيت و يعني بعد عرش ثوا

ه سلم قبل متام صالته، فحينئٍذ نقول إذا تذكر بعد طول فصٍل : ثم تذكر أ

  : بطلت صالته، ووجب عليه أن يعيد الصالة، هذا معنى قوله

ــــــــــــتِمْ ِســــــــــــيً اَأْو نَ  ــــــــــــَل َأْن ُي   َصـــــــالَتُه َوَعـــــــْن َقِرْيـــــــٍب َقـــــــْد َعلِـــــــمْ   )١٤٩(  ا َســــــــــــلََّم َقْب
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قص يف صال ه أ ه سلم قبل متام يعني تذكر عن قريب، قد علم أ ته، أ

؛ فواجب عليه َها َأْن َيْسُجَداُكلِّ  َفَواِجٌب ِيفِ صالته عن قريب، ومل يطل الفاصل، 

  .أن يسجد

؛ يرجع إىل مجيع الصور السابقة، َها َأْن َيْسُجَداُكلِّ  َفَواِجٌب ِيفِ  :وقوله

؛ َساِهيَا عٍ َكُرُكو َمْن َزاَد فِْعًال والصور السابقة التي ذكرها الناظم، أول صورة منها؛ 

، مر ِسيَاانَ  ءٍ ا لَِيشْ قًِص اَأْو َكاَن نَ إذن من زاد فعًال كركوع ساهًيا، فواجب أن يسجد، 

ايض، يشمل يشء ناقًصا ليشء سواء كان ركنًا أو نقص يف  معنا ف الدرس ا

ًضا   .أن يسجد واجب، فواجب عليه أ

ُكُه َعْمدً : طيب، قال   ا معنى هذه الكلمة؟، ما َيُكوُن ُمْفِسَداَفَرتْ

ُكُه َعْمدً : معنى هذه الكلمة يف قول الناظم ؛ القاعدة عند ا َيُكوُن ُمْفِسَداَفَرتْ

ا يبطلها عمده واجب، متام؟ فكل يشٍء تبطل الصالة  العلامء أن سجود السهو 

  بعمده يكون السجود له واجًبا، واضح؟

باطلة : ، نقولمن زاد ركوًعا يف صالته متعمًدا فام احلكم: مثال ذلك

  الصالة؛ فزيادة ركوٍع عمًدا مفسد، إذن السجود له سهًوا واجب، واضح؟

وعىل هذا فقس، كذلك من ترك واجًبا من واجباهتا عمًدا تبطل، صح 

  وال؟
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إذن من ترك واجًبا من واجباهتا سهًوا جيب عليه أن يسجد، وهذا معنى 

ُكُه َعْمدً : قوله أشياء أوجبنا السجود هلا؛ ألهنا إيش؟ ألن ، هذه ا َيُكوُن ُمْفِسَداَفَرتْ

  .عمدها يبطل الصالة، فرتكه عمًدا يكون مفسًدا

ة النقص، وهذه هذا ما يتعلق بدرس اليوم،  ًضا ذكر الناظم مسأ وأ

  .ِسيَاانَ  ءٍ ا لَِيشْ قًِص اَأْو َكاَن نَ : ذكرناها يف الدرس السابق، قال

ة النقص، ودعونا نفصل إذا نقص : ها اآلن، ونقولولعلنا مل نفصل يف مسأ

اإلنسان شيًئا إما أن ينقص ركنًا أو نقص واجًبا، فإن نقص ركنًا من أركان 

  الصالة فام احلكم؟

إن نقص ركنًا من أركان الصالة مثل إنسان ترك السجود الثاين يف : نقول

ءة الفاحتة، نقول من ترك ركنًا : الركعة ثم قام إىل الركعة الثانية، ورشع يف قرا

ءة الفاحتة من الركعة التالية، فإنه يعترب  من األركان ثم تذكره بعد رشوعه يف قرا

الركعة التي ترك من الركن بطلت، والركعة اجلديدة هذه قامت مقام الركعة 

  .الباطلة

األوىل، نيس السجود يف الركعة  يعني لو كان هذا الكالم حصل يف الركعة

ءة جيد؟ ما يا أخي، الركعة : ذا نقول له؟ نقولاألوىل، ثم قام ورشع يف القرا

ت اآلن يف الركعة الثانية، نقول ت اآلن يف الركعة : األوىل اعتربها ملغية، أ ال أ

األوىل؛ ألن هذه الركعة الثانية صارت مكان الركعة األوىل التي بطلت، 

  واضح؟
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ءة الركعة التالية فيجب عليه أن وأما إذا كان  تذكره قبل أن يرشع يف قرا

  .إىل هذا الركن الذي تركه، فيأيت به وبام بعدهيرجع 

  .إن شاء اهللا يكون واضح

ا من واجبات الصالة ثم طيب، نأيت إىل نقص الواجب، إذا نيس واجبً 

تذكره بعدما رشع يف الركن الذي بعده فال يرجع إليه، وإن تذكره قبل أن يرشع 

  .يف الركن الذي بعده فإنه يرجع إليه

تشهد األول واجب، إذا نيس التشهد األول، وهنض، خذ عىل هذا أمثلة؛ ال

  .ال ترجع: ه ترك التشهد األول، نقولتذكر أوقام فلام استتم قائًام 

كذلك إذا نيس تسبيحة السجود، ثم تذكر بعدما رفع من السجود 

  .ال ترجع: وجلس، نقول

ناء قيامه قبل أن يستتم  طيب، اعكس، إذا نيس التشهد األول وتذكره أ

ارجع، إذا نيس التسبيح تذكره بعدما رفع جبهته من األرض، : ، نقولقائًام 

  .يرجع، وعىل هذا فقس: وقبل أن جيلس، نقول

هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واعتذر إليكم، اليوم أعطيناكم زيادة، وصلنا 

، فاعذروين ولعلني أخفض عليكم يف دروس قادمة، واهللا إىل تقريًبا تسع دقائق

  .أعلم

ه وصحبه أمجعني وصىل اهللا   .وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/ ٧() السبت(: يوم - ٥١: رقم الدرس

ـــــــــالَقْوِل ِيفِ  َـــــــــى بِ ـــــــــ َغـــــــــْريِ  َوإْن َأ ــــــــــــــُه َكــــــــــــــِذْكٍر ِيفِ   )١٥١(  ْل َحمَ ــــــــــــــاٍم اْحَتَمــــــــــــــْل  َل   ِقَي

ــــــــــــُجوُد يُ  َهـــــــــــًة ِفيــــــــــــِه السُّ   َقلِيـــــــــــــــــِل َعَمـــــــــــــــــٍل ال ُيْطَلـــــــــــــــــُب  ِيف وَ   )١٥٢(  َدُب نْــــــــــــَكَرا

ــــــــــ ــــــــــالِم ُفضِّ ـــــــــــــــــال  )١٥٣(  الُســــــــــُجوُدُه َقْبــــــــــَل السَّ ـــــــــــــــــال َأْن ُيْكِم   إال لَِتْســـــــــــــــــلِيٍم بِ

  .وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، فهذا هو الدرس الواحد واخلمسون من رش

  :ونتم فيه الكالم عن سجود السهو، قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــالَقْوِل ِيفِ  َـــــــــى بِ ـــــــــ َغـــــــــْريِ  َوإْن َأ ــــــــــــــُه َكــــــــــــــِذْكٍر ِيفِ   )١٥١(  ْل َحمَ ــــــــــــــاٍم اْحَتَمــــــــــــــْل  َل   ِقَي

ــــــــــــُجوُد يُ  َهـــــــــــًة ِفيــــــــــــِه السُّ   َقلِيـــــــــــــــــِل َعَمـــــــــــــــــٍل ال ُيْطَلـــــــــــــــــُب  َوِيف   )١٥٢(  َدُب نْــــــــــــَكَرا

ــــــــــُســــــــــجُ  ــــــــــالِم ُفضِّ ـــــــــــــــــال  )١٥٣(  الوُدُه َقْبــــــــــَل السَّ ـــــــــــــــــال َأْن ُيْكِم   إال لَِتْســـــــــــــــــلِيٍم بِ

ة تتعلق بحكم : عندنا أوًال : الكالم هنا عن سجود السهو، نقول مسأ

  السجود، ما حكم سجود السهو؟

  :سبق معنا يف الدرس السابق، قول الناظم وفقه اهللا

ِجــــــــــــٌب ِيفِ  ُكـــــــــــُه َعْمـــــــــــدً   )١٥٠(  َهــــــــــــا َأْن َيْســــــــــــُجَداُكلِّ  َفَوا   ا َيُكـــــــــــوُن ُمْفِســـــــــــَداَفَرتْ

إذن سجود السهو يكون واجًبا يف كل يشء تبطل الصالة بعمده، مثال 

ايض، مثلام ترك ركوًعا ناسيًا، أو زاد سجوًدا : ذلك عرفنا مثاله يف الدرس ا
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بطلت الصالة، كذلك إذا ترك الركوع  ناسًيا فإن عمده إذا زاد السجود عمًدا

  .الصالةعمًدا بطلت 

  .السجود لسهوه يكون واجًباإذن 

ة  ة يكون السجود فيها مستحًبا وليس بواجب، وهي مسأ وعندنا مسأ

ى بقوٍل مرشوع يف غري موضعه،  ة من أ عمدها ال يبطل الصالة، وهي مسأ

ى بالتحية؛ التحيات هللا : مثال ذلك رجٌل يف جلوسه بني السجدتني أ

ه غري مرشوع،  والصلوات والطيبات، إذا تعمد ذلك ال تبطل الصالة مع أ

  .لكن ال تبطل الصالة هبا

، فام احلكم؟  ى بالتشهد بني السجدتني سهًوا ، إذا أ طيب، وإذا فعله سهًوا

ى به يف غري : نقول ى بقوٍل مرشوع؛ التشهد قول مرشوع، لكنه أ هنا أ

ُيستحب له أن يسجد، وال جيب عليه السجود، : موضعه، فام احلكم؟ نقول

  .يكون سجود السهو يف هذه احلالة يكون مستحًباف

ة  إذن هذا الكالم عن حكم السجود، وهذا معنى قول الناظم يف مسأ

  :قال االستحباب،

ـــــــــالَقْوِل ِيفِ  َـــــــــى بِ ـــــــــ َغـــــــــْريِ  َوإْن َأ ــــــــــــــِذْكٍر ِيفِ   )١٥١(  ْل َحمَ ــــــــــــــُه َك ــــــــــــــْل  َل ــــــــــــــاٍم اْحَتَم   ِقَي

ى بالقول املرشوع يف غري حمله،  ؛ يعني يف غري حمله، َلهُ  ْل َحمَ  َغْريِ  ِيفِ إذا أ

ى بالقول املرشوع يف غري موضعه َكَراَهةً  قِيَاٍم اْحتََمْل  َكِذْكٍر ِيفِ  ، ففعله هنا إذا أ

  عمًدا، هذا أمٌر حيتمل الكراهة وال يقال بتحريمه وال بإبطاله للصالة، واضح؟
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ى بذكر من أذكار القِيَامٍ  َكِذْكٍر ِيفِ  ه يف قيامه أ سجود، أو بذكر من ؛ كام لو أ

سبحان ريب : سبحان ريب األعىل، أو قال يف قيامه: أذكار الركوع، فقال يف قيامه

ى بالتشهد يف قيامه، فهذا أمٌر حيتمل الكراهة، ولكنه ليس  العظيم، أو أ

  .بمحرٍم، وال يبطل الصالة

  طيب، ما حكم السجود يف هذه احلالة؟

ُجوُد يُ : قال يعني يستحب، الندب عند العلامء بمعنى ، ُيندب َدُب نْ فِيِه السُّ

هذا أمٌر مندوب، يعني أمٌر مستحب، إذن فيه السجود : االستحباب، يقال

ة يكون السجود فيها مستحًبا وليس بواجب   .يندب، هذه املسأ

يكون السجود غري مرشوع أصًال، وهي للعمل القليل من : احلالة الثالثة

حركة من غري جنس الصالة، سهًوا  غري جنس الصالة، إنسان حترك يف صالته

كان ذلك أو عمًدا، فإن الصالة ال تبطل بالعمل اليسري، وال ُيرشع السجود 

  .لذلك

ى به من َقلِيِل َعَمٍل ال ُيْطَلُب  َوِيف : وهذا معنى قوله ؛ يعني ويف قليل عمٍل أ

غري جنس الصالة ال ُيطلب السجود، وال ُيرشع السجود، إذن هذه احلالة 

ة يف حكم السجود؛ إذا حصل منه عمٌل من غري جنس الصالة، فإن كان الثالث

  .قليل مل تبطل الصالة لذلك، ومل ُيرشع له السجود

طيب، ما هو موضع سجود السهو؟ هل موضع السجود قبل السالم، أو 

  بعد السالم؟
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السجود قبل السالم هو األصل، األصل يف سجود السهو موضع : نقول

يكون : لكن متى يكون السجود بعد السالم؟ نقول أن يكون قبل السالم،

، كام لو سّلم يف  السجود بعد السالم يف حالة َمن سّلم قبل متام صالته سهًوا

ى بالركعة  املغرب من ركعتني، ثم تذكر قريًبا قبل أن يطول الفاصل، فرجع وأ

  .ويسلمالثالثة، فحينئٍذ ُيسّلم ثم يسجد للسهو، ويتشهد 

ون كيف يتشهد؟سيأيت بعض الناس    يسأ

ًضا مرة  ه يتشهد أ إذا كان سجود السهو بعد السالم، فاملذهب عندنا أ

  .ثانية، ويسلم، يتشهد التشهد األخري مرة ثانية، ويسلم

أن موضع السجود يكون قبل السالم وهذا هو : إذن خالصة األمر

متام األصل، ويف حالة واحدة يكون السجود فيها بعد السالم، وإذا سّلم قبل 

  .صالته سهًوا كام لو سّلم يف املغرب من ركعتني

ة مهمة وهي؛ أن كون السجود قبل السالم أو بعد  وننبه هنا إىل مسأ

السالم هذا عىل سبيل األفضلية ال عىل سبيل الوجوب، وإال لو سجد بعد 

السالم يف أي موضٍع صح ذلك، وكذلك لو سجد قبل السالم يف كل املواضع 

  .صح ذلك

يسجد هنا قبل السالم، ويسجد هنا بعد السالم إنام ذلك : نام نقولإذن حي

عىل سبيل األفضلية، وإال فجميع املواضع ُجيزئ فيها السجود قبل السالم، 

الِم : وجيزئ السجود فيها بعد السالم، وهذا معنى قول الناظم ُسُجوُدُه َقبَْل السَّ
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ه أفضل،  وجبا، فضال؛ يعني: ، ومل يقلالُفضِّ : ، قالالُفضِّ  إال لِتَْسلِيٍم بِال َأْن أ

؛ يعني إال إذا سّلم قبل أن يكمل صالته، ثم تذكر قريًبا ورجع، فإنه ُيْكِمال

  .يسجد يف هذه احلالة بعد السالم

  .وهذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٨() األحد(: يوم - ٥٢: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــــْأُموُم إال تَ  َ ـــــــــــــــــــــااَ ال َيْســـــــــــــــــــــُجُد ا   بَِع

  

ـــــــــــــــــــُث ُيـــــــــــــــــــ  )١٥٤( ـــــــــــــــــــاإَماَمـــــــــــــــــــُه َحيْ   َرى ُمَتابَِع

  اَ آكـــــــــــــــــُدَها الُكُســـــــــــــــــوُف َفاْستِْســـــــــــــــــَقاُؤنَ   

  

ِويُح َفــــــــــــــــــِوْتٌر َجا مَّ ُثــــــــــــــــــ  )١٥٥( ا َ   اَنــــــــــــــــــءالــــــــــــــــــرتَّ

ـــــــــُب الُفـــــــــُروِض بَ    ـــــــــَحىْعـــــــــَرَواتِ   ُد َفالضُّ

  

ـــــــــــــــُق النَّ   )١٥٦( ـــــــــــــــِل َوَلْيـــــــــــــــٌل يُ َفُمْطَل   نَْتَحـــــــــــــــىْف

  .احلمد هللا  

هذا هو الدرس اخلمسون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتم فيه 

  .سجود السهو، ثم الكالم عن صالة التطوع

  :قال الناظم وفقه اهللا
ـــــــــــــــــــــْأُموُم إال تَ  َ ـــــــــــــــــــــااَ ال َيْســـــــــــــــــــــُجُد ا   بَِع

  

ـــــــــــــــــــ  )١٥٤( ـــــــــــــــــــُث ُي ـــــــــــــــــــاإَماَمـــــــــــــــــــُه َحيْ   َرى ُمَتابَِع

  :صالة التطوع  
ــــــــــــــــَقاُؤنَ    اَ آكــــــــــــــــُدَها الُكُســــــــــــــــوُف َفاْستِْس

  

اِويُح َفــــــــــــــــــِوْتٌر َجا مَّ ُثــــــــــــــــــ  )١٥٥( َ   اَنــــــــــــــــــءالــــــــــــــــــرتَّ

ـــــــــُروِض بَ    ـــــــــُب الُف ـــــــــَحىْعـــــــــَرَواتِ   ُد َفالضُّ

  

ــــــــــــــٌل يُ   )١٥٦(   نَْتَحــــــــــــــىَفُمْطَلــــــــــــــُق النَّْفــــــــــــــِل َوَليْ

أموم يسجد للسهو، أو ال؟ قال    أموم للسهو، هل ا الكالم عن سجود ا

  :الناظم

ــــــــــــــْأُموُم إال تَ  ال َيْســــــــــــــُجدُ  َ ــــــــــــــُه َحْيــــــــــــــُث ُيــــــــــــــ  )١٥٤(  بَِعــــــــــــــااَ ا   َرى ُمَتابَِعــــــــــــــاإَماَم

أموم    :له حاالنا

أن يكون متابًعا إلمامه من أول الصالة، إذا كان متابًعا : احلالة األوىل

إذا فرضنا : إلمامه من أول الصالة، فهذا ال يسجد إال تبًعا إلمامه، مثال ذلك
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ونيس التسبيح يف سجوده، واستكمل الصالة أن اإلنسان صىل خلف اإلمام، 

  .مع اإلمام، ثم سّلم اإلمام، يسلم مع إمامه وال يسجد للسهو

طيب، إذا فرضنا أن هذا الشخص صىل مع اإلمام وسهى اإلمام فنيس 

ى بالتسبيح يف  أموم فلم ينسى وأ اإلمام أن يأيت بالتسبيح يف السجود، أما ا

أموم يتابع اإلمام، مع أن : ولالسجود، فسجد اإلمام للسهو، نق ًضا هنا ا أ

أموم مل حيصل منه سهو   .، لكنه يتابع اإلماما

أموم إال تابًعا، هذا إذا كان متابًعا إلمامه   .إذن ال يسجد ا

ه أدرك مع : أن يكون مسبوًقا، ومعنى مسبوق هنا: للمأموم احلالة الثانية أ

لثانية، وفاتت عليه الركعة األوىل، إمامه بعض الصالة، فدخل مثًال يف الركعة ا

نعم، : ثم قام إلكامل صالته، وحصل منه سهو، فهل يسجد للسهو؟ نقول

نيس تسبيحة : املسبوق يسجد لسهو نفسه، فإذا حصل من املسبوق سهو، مثًال 

إذا نيس املسبوق تسبيحة السجود، وقام ليأيت بالركعة : السجود، فهل نقول

  للسهو؟التي فاتت عليه، فهل يسجد 

  :نعم يسجد للسهو، وهذا معنى قول الناظم: اجلواب

ــــــــــــــْأُموُم إال تَ  َ ــــــــــــــُه َحْيــــــــــــــُث ُيــــــــــــــ  )١٥٤(  بَِعــــــــــــــااَ ال َيْســــــــــــــُجُد ا   َرى ُمَتابَِعــــــــــــــاإَماَم

أموم متابًعا إلمامه من أول الصالة، ومل يكن مسبوًقا ، فإنه ال حيث كان ا

أموم مسبوقً  فإنه يسجد لسهو ا يسجد إال تابًعا إلمامه بخالف ما لو كان ا

  .نفسه
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، آكُدَها الُكُسوُف : ، قال الناظمننتقل اآلن إىل الكالم عن صالة التطوع

واع التي ُذكرت يف صالة التطوع، ورتبها  يات تعداد األ ذكر الناظم يف هذه األ

، فهو من آكد ، إذن األول الكسوفآكُدَها الُكُسوُف : بحسب اآلكد، فقال

  .شاء اهللا تفصيله يف باٍب مستقل الرواتب، وسيأيت معنا إن

ثم بعد الكسوف االستسقاء، ثم بعد االستسقاء الرتاويح، وهذه الثالث 

مرشوعية اجلامعة هلا، فهذه ُيرشع فيها  من آكد التطوع، ويدل عىل آكديتها

  .اجلامعة؛ الكسوف، االستسقاء، الرتاويح ُترشع فيها اجلامعة

اِويُح َفِوْتٌر َجا مَّ ثُ  :الوتر، قال: كذلك من التطوع املؤكد َ ؛ يعني جاءنا انَ ءالرتَّ

ًضا من السنن املؤكدة   .من الرشع، مرشوعيته، والوتر أ

ثم بعد ذلك ذكر رواتب الفروض، وهي السنن الرواتب وهي معروفة، 

السنن الرواتب عندنا آكدها ركعتان قبل صالة الفجر، ومن السنن الرواتب 

ًضا أربع ركعات قبل الظهر ور ًضا ركعتان بعد أ كعتان بعدها، ومن الرواتب أ

  .املغرب، وركعتان بعد العشاء

؛ دُ عْ َرَواتُِب الُفُروِض بَ : ذكرها الناظم يف قوله هذه هي الرواتب، وهي التي

  .يعني بعد الوتر يأيت يف اآلكدية الرواتب

ثم بعد ذلك تأيت صالة الضحى، وصالة الضحى أقلها ركعتان، وأكثرها 

بعد ذلك يأيت النفل املطلق، والنفل املطلق يف الليل أفضل من النفل ثامنية، و
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؛ يعني أن الليل التطوع فيه آكد، نَْتَحىَوَليٌْل يُ : املطلق يف النهار، وهذا معنى قوله

  .وأفضل من التطوع يف النهار

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصح وصىل اهللا وسلم   .به أمجعنيعىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٩() االثنني(: يوم - ٥٣: رقم الدرس

ـــــ  )١٥٧(  ٍس َوُغـــــُروٌب َواْســـــتَِوا مْ َشـــــ عُ وُلـــــطُ  ـــــ َســـــَوا  مَّ َفْجـــــٍر ُثـــــ دَ َوبْع   ِمـــــْن َعْرصٍ

ْ نَ  ـــــــــــــــالِة فِيَهـــــــــــــــا ُمت ِفـــــــــــــــُل الصَّ ــــــــــ  )١٥٨(  نَـــــــــــــــعُ َوا ِف َفْهـــــــــَي ُتْرشَ ـــــــــَوا   عُ ال ُســـــــــنَُّة الطَّ

ــــــــاال  )١٥٩(  َجـــــــــــــــــــــاالالرِّ  َوَتْلـــــــــــــــــــــَزُم اجلََامَعـــــــــــــــــــــةُ  ــــــــاْحَفِظ اَملَق ــــــــٍط َف ــــــــْت بَِرشْ   َليَْس

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ، ومن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  .وااله، أما بعد

فهذا الدرس الثالث واخلمسون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، ويف 

نتكلم عن أوقات النهي، ثم نبدأ يف الكالم عن  هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل

  .حكم صالة اجلامعة

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــ  )١٥٧(  ٍس َوُغـــــُروٌب َواْســـــتَِوا مْ َشـــــ عُ وُلـــــطُ  ـــــ َســـــَوا  مَّ َفْجـــــٍر ُثـــــ دَ َوبْع   ِمـــــْن َعْرصٍ

ْ نَ  ـــــــــــــــالِة فِيَهـــــــــــــــا ُمت ِفـــــــــــــــُل الصَّ ــــــــــ  )١٥٨(  نَـــــــــــــــعُ َوا ِف َفْهـــــــــَي ُتْرشَ ـــــــــَوا   عُ ال ُســـــــــنَُّة الطَّ

  :ر ما يتعلق باجلامعة فقالثم ذك

ــــــــاال  )١٥٩(  َجـــــــــــــــــــــاالَوَتْلـــــــــــــــــــــَزُم اجلََامَعـــــــــــــــــــــُة الرِّ  ــــــــاْحَفِظ اَملَق ــــــــٍط َف ــــــــْت بَِرشْ   َليَْس

بدأ الناظم وفقه اهللا يف ذكر األوقات التي هني عن الصالة فيها، وهذه 

  األوقات عىل نوعني؛

ا األوقات املغلظة، وهذه األوقات املغلظة، ال ُيصىل فيه: النوع األول

التطوع، وال ُيصىل فيها حتى عىل اجلنازة؛ يعني لو كان هناك جنازة حرضت يف 
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وننتظر باجلنازة حتى غلظة ال نصيل عىل اجلنازة، هذا الوقت من األوقات امل

  .خيرج هذا الوقت من األوقات املغلظة

طلوع الشمس؛ يعني من طلوع الشمس حتى : واألوقات املغلظة أوهلا

، طيب، إذا بدأت الشمس يف الطلوع سٍ مْ َش  عُ ولُ طُ : ظمترتفع قدر، قال النا

فإنه وقت هني مغلظ حتى ترتفع الشمس قدًرا، وهذا يستغرق  سنبينه بعد قليل

بة العرش دقائق إىل اخلمسة عرشة دقيقة، قال بعضهم   .يف عرش دقائق: قرا

ٍس مْ َش  عُ ولُ طُ : وقت الغروب، قال الناظم: الثاين من األوقات املغلظة

، ووقت الغروب يف رشوع الشمس يف الغروب؛ يعني إذا بدأت وٌب َوُغرُ 

  .الشمس يف الغروب حتى تستكمل الغروب

؛ يعني واستواء الشمس يف وسط َواْستَِوا : قال: الثالث من أوقات النهي

ًضا، إذا جاءت الشمس  السامء حتى تزول عن كبد السامء، وسنبينه بعد قليل أ

تى تزول، يعني حتى متيل قليًال عن وسط يف وسط السامء فهذا وقت هني ح

  .السامء

وأما األوقات األخرى وهي أوقات غري مغلظة، وهي وقتان، وهذه جيوز 

فيها أن يصىل عىل اجلنازة، فهي بعد الفجر حتى تطلع الشمس، واملقصود 

بقولنا بعد الفجر؛ يعني بعد طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر فإنه وقت هني، ال 

  .فيه؛ إال راتبة الفجر، وصالة الفجرجيوز أن يصىل 

  واضح؟. يعني طلوع الفجر ما تتنفل أي تنفل إال راتبة الفجر
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حتى تطلع الشمس، طيب، وإذا : طيب، إىل متى وقت النهي؟ نقول

ًضا وقت هن ي، لكنه مغلظ كام سبق معنا، أهنا إذا طلعت فإنه وقت طلعت؟ أ

  .هني مغلظ حتى ترتفع

بعد العرص حتى ترشع الشمس يف : املغلظة الثاين من األوقات غري

الغروب، واملقصود بقولنا بعد العرص؛ يعني بعد صالة العرص، وليس بعد 

تصيل يجوز لك أن تتنفل قبل أن ت العرص، ال، بعد صالة العرص، فدخول وق

  .العرص، ولو دخل وقتها

ال جيوز أن تصيل بعد صالة العرص، ولو مل يدخل وقت : وكذلك نقول

مجع يف حق املسافر مثًال إذا مجع الظهر والعرص : ، كيف هذا؟ نقولالعرص

تقديم، فإنه ال جيوز له أن يتنفل بعد صالة العرص، حتى ترشع الشمس يف 

  .الغروب

طيب، إذا رشعت يف الغروب هو وقت هني مغلظ حتى تستكمل 

  .الغروب، وهذا توضيح هلذه األوقات

ق، والفجر الصادق هو الذي من طلوع الفجر الصاد: وقت النهي األول

وهذه الصورة يدخل به وقت صالة الفجر، وهو البياض املعرتض يف األفق، 

يعني تقريبية، بياض معرتض يف األفق، فإذا طلع هذا الفجر الصادق، فإنه ال 

  .جيوز لإلنسان أن تنفل إال راتبة الفجر
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الوقت الذي بعده من طلوع الشمس إىل ارتفاعها، كيف من طلوع 

شمس؟ يعني إذا ظهر اآلن حاجب الشمس، ظهر جزٌء من الشمس إذن هنا ال

طلعت الشمس، وتالحظون الشمس إذا طلعت يف جهة املرشق طبًعا تبدأ 

 جيوز حينئٍذ التنفل: ترتفع شيًئا فشيًئا، فإذا ارتفعت ارتفاًعا بينًا، يقول العلامء

قياًسا دقيًقا جًدا هذا إذا ارتفعت قيد رمح، والقيد رمح هذا ليست م: يقولون

  .يمكن أن نحوله إىل دقائق

نحو من إنه نحو من اثني عرش دقيقة، أو : لكن عىل كل حال يقول بعضهم

  .خرج وقت النهي بعد طلوع الشمس فقدذلك، فإذا مرت مخسة عرش دقيقة، 

  .إذن تالحظون كيف وقت النهي إىل أن ترتفع قيد رمح

عند استواء الشمس يف كبد ننتقل اآلن إىل وقت النهي اآلخر، وهو 

الزوال، وحتى نبني كيف تستوي الشمس يف كبد الزوال، نبدأ الشمس من أول 

من جهة املرشق، الشمس طلعت من املرشق، تبدأ ترتفع، وترتفع، ما تطلع 

  .تتجه إىل املغرب كام ال خيفى عليكم، حتى تأيت يف نقطة املنتصف

ا وقت هني مغلظ، وإذا إذا جاءت يف نقطة املنتصف، كام ترون، فهذ

خرجت؛ يعني جمرد ما تدخل يف نقطة املنتصف وقت هني مغلظ، فإذا خرجت 

عن نقطة املنتصف، فإن وقت النهي انتهى، كم يستغرق هذا األمر؛ من دخوهلا 

  إىل نقطة املنتصف إىل خروجها؟

  .يستغرق نحو من ثالث دقائق، بالكثري مخس دقائق، احلد األقىص: نقول
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ء الشمس، وكيف نعرف أن الشمس إذن هذا م ة وقت استوا ا يتعلق بمسأ

ُيعرف ذلك بالظل، أن الشمس أو ما تبدأ تطلع : جاءت يف كبد السامء، نقول

يكون الظل طويل، فإذا طلعت زيادة يقرص الظل، يقرص حتى يبلغ يف نقطة 

يكون الظل عليها أقرص يشء يف النهار، والوقت الذي يكون فيه الظل أقرص 

ء الشمس يف كبد السامءيشء    .يف النهار، هذا هو وقت استوا

ثم إذا بدأ الظل يزيد مرة ثانية، معناها أن الشمس قد زالت عن كبد 

ها إىل الغروب، فإذا وصلت ورشعت السامء، وهكذا تستمر الشمس يف سري

ًضا وقت هني كام سبق معنا حتى يستكمل غروهبا   .يف الغروب، فهو أ

  .وقات النهيهذا ما يتعلق برشح أ

ًضا، وقت النهي اخلامس تم : أ من رشوع الشمس يف الغروب حتى أ

تالحظون الشمس اآلن بدأت إيش؟ اآلن نحن وجهنا جهة املغرب، الشمس 

رشعت : بدأت تغرب، جمرد ما تبدأ يف الغروب، يعني يغيب جزء منها، نقول

ه حتى لو وقُت هني مغلظ، ال ُيصىل فياآلن يف الغروب، فيكون هذا الوقت 

جنازة، ُينتظر حتى تغرب متاًما، شوف بدأت تغرب شيًئا فشيًئا ثم تغرب، ثم 

  .اآلن غربت متاًما

دخل وقت : فهذه حلظة، نقولوظهر الشفق األمحر بعد غروب الشمس 

  .املغرب، وخرج وقت النهي

يات   .طيب، نرجع اآلن إىل رشح األ
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  : قال الناظم

ْ نَ  ـــــــــــــــالِة ِفيَهــــــــــــــا ُمت ِفــــــــــــــُل الصَّ ـــــــــــــــَوا ــــــــــ  )١٥٨(  عُ نَ ِف َفْهــــــــــَي ُتْرشَ ــــــــــَوا   عُ ال ُســـــــــنَُّة الطَّ

يعني هذه األوقات أوقات النهي ال جيوز لإلنسان أن يتنفل فيها الصالة، 

إال سنة الطواف، إذا طاف بالبيت فإنه يصيل ركعتني، حتى لو كان وقت هني ال 

  .وقات النهيحتى يف أ عُ ال ُسنَُّة الطََّواِف َفْهَي ُتْرشَ : ، وهلذا قالبأس بذلك

ونحن نلخص هنا بعض املسائل  وإن مل يذكرها الناظم تبني حكم الصالة 

عندنا من الصلوات ما جيوز يف كل وقت، وهي سنة : يف وقت النهي، نقول

، تصىل عُ ال ُسنَُّة الطََّواِف َفْهَي ُتْرشَ : الطواف، فإن سنة الطواف كام ذكر الناظم

  .ي، أو ليس من أوقات النهييف كل وقت، سواء كان من أوقات النه

ة يذكرها الفقهاء يف كذلك إعادة مجاعة أقيمت باملسجد، وهذ ه مسأ

كتبهم، أن اإلنسان إذا دخل املسجد وأقيمت الصالة وهو باملسجد فإنه جيوز 

حينئٍذ أن يقوم ويصيل مع الناس وتكون هذه بالنسبة له نافلة، ولو كان هذا 

  .الفجر مثًال اإلنسان يف وقت النهي، يف صالة 

ه صىل يف  يعني دخل اإلنسان إىل املسجد فأقيمت صالة الفجر، نفرتض أ

مسجد ثم ذهب إىل مسجد آخر حلضور درس، أقيمت الصالة يف ا ملسجد 

  .جيوز أن يصيل معهم ولو كان وقت هني: الثاين، هل يصيل معهم نقول

من  كذلك جيوز يف كل وقت قضاء الفرائض، إذا فات عىل اإلنسان فرض

الفروض فإنه يقضيه ولو كان وقت هني، يعني لو استيقظ اإلنسان متأخًرا عن 
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انتظر حتى ترتفع قيد رمح : صالة الفجر، بعد ما طلعت الشمس، هل نقول

  .ال، صليها يف الوقت الذي استيقظت فيه: وخيرج وقت النهي، نقول

 كذلك عندنا صالة جتوز يف غري الوقت املغلظ، وهي صالة اجلنازة،

فنقول صالة اجلنازة جتوز يف أوقات النهي، بعد الفجر جيوز، وبعد العرص 

  .جيوز، لكن ال تصىل يف الوقت املغلظ

عندنا النوع الثالث ما حيرم يف مجيع األوقات، وهي سائر النوافل، 

  .فاألصل يف النوافل أهنا ال تصىل يف أي وقٍت من أوقات النهي

امعة، وباملناسبة هذه املسائل التي ننتقل اآلن إىل الكالم عن صالة اجل

ذكرهتا لكم قبل قليل نظمتها يف قويل، يعني لو أردت أن تضيفها عىل النظم 

  :اجليل، بعد قوله

ْ نَ  ـــــــــــــــالِة ِفيَهــــــــــــــا ُمت ِفــــــــــــــُل الصَّ ــــــــــ  )١٥٨(  نَـــــــــــــــعُ َوا ِف َفْهــــــــــَي ُتْرشَ ــــــــــَوا   عُ ال ُســـــــــنَُّة الطَّ

  :تقول

ـــــــــــــــــأي ســـــــــــــــــاعة    وهكـــــــــــــــــــــــــــذا إعـــــــــــــــــــــــــــادة اجلامعـــــــــــــــــــــــــــة   قضـــــــــــــــــاء فرضـــــــــــــــــه ب

إعادة اجلامعة، وقضاء الفرض بأي ساعة يف أي وقت من أوقات  يعني

  .النهي جائز

ــــــــــــــــازة    ويف ســــــــــــــــــــــــــــوا مغلــــــــــــــــــــــــــــظ جمــــــــــــــــــــــــــــازا   صــــــــــــــــالة مســــــــــــــــلم عــــــــــــــــن اجلن

  .يعني أن صالة اجلنازة جتوز يف وقت النهي غري املغلظ

  :ثم انتقل الناظم وفقه اهللا إىل الكالم عن حكم صالة اجلامعة، قال
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ــــــــاال  )١٥٩(  االَجـــــــــــــــــــــَوَتْلـــــــــــــــــــــَزُم اجلََامَعـــــــــــــــــــــُة الرِّ  ــــــــاْحَفِظ اَملَق ــــــــٍط َف ــــــــْت بَِرشْ   َليَْس

: هي واجبة عىل الرجال كام ذكر الناظم: إذن هل اجلامعة واجبة؟ نقول

، طيب، هل هي رشط لصحة الصالة؟ بمعنى أن الرجل َجاالَوَتْلَزُم اجلََامَعُة الرِّ 

وال  قادر عىل اجلامعة، لو صىل يف بيته أو صىل منفرًدا، هل صالته صحيحة

  باطلة؟

  .صالته صحيحة، فاجلامعة ليست برشط لصحة الصالة: نقول

، وهو حيثك يف هذا عىل احلفظ والضبط، َفاْحَفِظ اَملَقاال: ثم قال الناظم

، وركزوا عىل احلفظ واإلتقان، والضبط، والتكرار   .فانتبهوا واحفظوا

  .وفقكم اهللا وأعانكم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١٠() ءُ ثاالثال(: يوم - ٥٤: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــــــٌه ُثـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــَرأٌ َفَأْفَق   َأَســـــــــــــــــــــــنْ  مَّ َوَأْق

  

ٌف َفَأْقـــــــــــــــــــَدٌم ِهبَـــــــــــــــــــ  )١٦٠(   ا َقَمـــــــــــــــــــنْ َفـــــــــــــــــــَأْرشَ

َْقـــــــــــــى َوُذْو َحـــــــــــــٍق َوبْعـــــــــــــ     َأَحـــــــــــــْق  َدُه األَ

  

  َوَحــــــــــــــــاِرضٌ ُحــــــــــــــــرٌّ ُمِقــــــــــــــــيٌم اْســــــــــــــــَتَحْق   )١٦١(

ـــــــــــــــــوٌن َبِصـــــــــــــــــريٌ    ُت ـــــــــــــــــدِّ  َكـــــــــــــــــَذاَك َخمْ   ُموا ُق

  

  َخيَتِصـــــــُموا  ع َمَتـــــــىِهْم َواْقـــــــرَ دِّ ِمــــــْن ِضـــــــ  )١٦٢(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

  .احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا

بع واخلمسون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل  هذا هو الدرس الرا

األوىل : نتكلم فيه عن األوىل باإلمامة، قال الناظم وفقه اهللا حتت عنوان

  :باإلمامة
ـــــــــــــــــــــــرَ  ـــــــــــــــــــــــٌه ُثـــــــــــــــــــــــَوَأْق   َأَســـــــــــــــــــــــنْ  مَّ أٌ َفَأْفَق

  

ٌف َفَأْقـــــــــــــــــــَدٌم ِهبَـــــــــــــــــــ  )١٦٠(   ا َقَمـــــــــــــــــــنْ َفـــــــــــــــــــَأْرشَ

َْقـــــــــــــى َوُذْو َحـــــــــــــٍق َوبْعـــــــــــــ     َأَحـــــــــــــْق  َدُه األَ

  

  َوَحــــــــــــــــاِرضٌ ُحــــــــــــــــرٌّ ُمِقــــــــــــــــيٌم اْســــــــــــــــَتَحْق   )١٦١(

ـــــــــــــــــوٌن َبِصـــــــــــــــــريٌ    ُت ـــــــــــــــــدِّ  َكـــــــــــــــــَذاَك َخمْ   ُموا ُق

  

  َخيَتِصـــــــُموا  ع َمَتـــــــىِهْم َواْقـــــــرَ ِمــــــْن ِضـــــــدِّ   )١٦٢(

الكالم عن الصفات التي ُيقدم هبا اإلنسان لإلمامة  خالصة هذا الباب؛  

د باألقرأ األجود يف قراءته،  ءة، األقرأ، واملرا عىل غريه، وبدأ الناظم بصفة القرا

ءته جيدة، فإن  ءة والثاين قرا فإذا كان عندنا شخصان أحدمها أجود يف القرا

  .األجود مقدم، فإذا تساوا فإن األكثر حفًظا مقدم عىل الثاين

ءة فإنه يقدم األفقه؛ يعني األعلم بفقه الصالة، طي ب، إذا تساوا يف القرا

ا بفقه الصالة، وغريها، وباملناسبة عندم قلنا األقر ً ، نقدم األقرأ إذا كان عا أ

  .وإذا كان جاهل بفقه الصالة، ما يعرف يصيل هذا ال، ما يقدم
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  .إذن الوصف الثاين هو األفقه

إذا تساوى يف القراءة والفقه، ننظر يف كرب سنًا، ؛ يعني األَأَسنْ  :ثم بعد ذلك

د باألرشف من  األكرب سنًا، فإن تساووا يف السن فننظر يف األرشف منهام، واملرا

  .»قدموا قريًشا«: جهة النسب، فُيقدم القريش عىل غريه، للحديث الذي جاء

 فإذا تساووا يف الرشف فإنه يقدم األقدم، واملقصود باألقدم هنا األقدم

 ؛ا َقَمنْ َفَأْقَدٌم ِهبَ  ؛ يعني أوىل وأحق، أو جدير،ا َقَمنْ َفَأْقَدٌم ِهبَ : هجرة، قال الناظم

  .جديٌر هبايعني األقدم هجرة 

قى، أكثرمها  فإن تساووا يف اهلجرة، أو مل يكن هناك هجرة فإنه يقدم األ

َْقىَوبعْ : عبادة وتقوى، قال   .َدُه األَ

ألوصاف األخرى التي يرجح هبا ثم ذكر الناظم بعد ذلك بعض ا

إذا كان أحدمها صاحب : سنذكرها ثم نعلق عىل كالم الناظم، الوصف األول

سلطان؛ أي السلطان األعظم بالبلد، فإنه أحق من غريه، فالسلطان أحق من 

  .غريه

وكذلك من الصفات التي يقدم هبا صاحب البيت أوىل من الضيف، 

، فإذا كان عندنا  كذلك من الصفات التي يقدم هبا إمام املسجد أوىل من األقرأ

إماٌم للمسجد، إماٌم راتب باملسجد، فإنه مقدم عىل غريه، ولو كان غريه أقرأ 

  .منه
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ء وجاء  يعني لو فرضنا أن إمام املسجد الراتب بحفظ يعني عرشة أجزا

واحد مر يف الطريق، فصىل باملسجد وكان أقرأ منه، هل هو  مرة من املرات

إمام املسجد أوىل، وهذه األوصاف الثالثة جيمعها : ام املقدم؟ نقولاملقدم؟ أهي

السلطان، فإنه : ، ويشمل ذو حٍق نقولَأَحْق  َوُذْو َحٍق : قول الناظم وفقه اهللا

صاحب حق، وله حق، كذلك صاحب البيت، كام جاء يف احلديث عن النبي 

، وكذلك إمام »ال هيمنا الرجل الرجل يف سلطانه«: عليه الصالة والسالم، قال

  .املسجد، فإن له حق يف إمامة املسجد

األعرايب، فاحلارض تقديم احلارض عىل : كذلك من األوصاف التي ُيقدم هبا

أوىل من األعرايب، إذا تساووا يف األوصاف، يعني أقرأ، وأفقه وأسن، وكلها 

يب مل هياجر، فاملقدم هنا احلارض   .متساوية، لكن واحد منهام حارض، وآخر أعرا

كذلك احلر أوىل من العبد، إذا تساووا يف األوصاف، فإن احلرية وصف 

: مقدم، كذلك إذا تساووا فاملقيم أوىل من املسافر، وهذا معنى قول الناظم

  .، استحق يعني استحق التقديمَوَحاِرضٌ ُحرٌّ ُمِقيٌم اْسَتَحْق 

: الكذلك من األوصاف التي ُيقدم هبا املختون أوىل من غري املختون، ق

َكَذاَك : ، كذلك البصري أوىل من األعمى، وهذا معنى قول الناظمَكَذاَك َخمُْتونٌ 

؛ يعني ُقدموا عىل ضدهم، فضد احلر العبد، ِهمْ ِمْن ِضدِّ  ُموا ُقدِّ  َخمُْتوٌن َبِصريٌ 

  .واحلارض األعرايب، إىل آخر ما ذكرناه

  قدم؟ثم ذكر احلالة األخرية، وهي إذا تساووا يف ذلك كله، فمن امل
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، فُيقدم بعد ذلك بالقرعة، فإذا تساووا يف َخيَتِصُموا  ع َمَتىَواْقرَ : قال

األوصاف نعمل القرعة، فمن خرجت القرعة له، يكون أحق من غريه، وهذه 

ه إذا تساوى عدة أشخاص يف االستحقاق،  قاعدة عامة يف الرشيعة ويف الفقه، أ

  .تستعمل لتعيني أحدمها وال مرجح ألحدهم عىل اآلخر، فإن القرعة حينئذٍ 

  :قال الشيخ السعدي يف نظم القواعد

ــــــــــْبَهمِ  ُحمِ     تـُْستـــــــــــــَْعَمُل الُقْرَعــــــــــــُة ِعنْــــــــــــَد املـُـ   مـَِن اْحلُُقْوِق َأْو َلَدى التََّزا

  .وهذا ما يتعلق بدرسنا يف هذا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١١() ءُ األربعا(: يوم - ٥٥: سرقم الدر
  ال َيْصـــــــــــــــــُلُح الَفاِســـــــــــــــــُق ُمْطَلقـــــــــــــــــًا َوال

  

ــــــــــــــى للرِّ ْ أُ   )١٦٣( ــــــــــــــى َوُخنَْث ــــــــــــــالَث   َجــــــــــــــاِل َأْكَم

ـــــــــــــــــــِدٌث ُذْو نَ      سِ َجـــــــــــــــــــَوَأْخـــــــــــــــــــَرٌس َوُحمْ

  

ـــــــــــــــــــــ  )١٦٤( ـــــــــــــــــــــ ةً ءَ يٌّ ِقــــــــــــــــــــَرا َكــــــــــــــــــــَذاَك ُأ مِّ   ُيِيسْ

  ِض َقـــــــْوٍل َأْو َعَمـــــــْل ْعـــــــَوَعـــــــاِجٌز َعـــــــْن بَ   

  

ًْضــــــــ  )١٦٥( ــــــــالِة َأ   َتــــــــَزْل عْ يُ  اِمــــــــْن َواِجــــــــِب الصَّ

  .مد هللاحل  

يف هذا الدرس نتناول من ال تصح إمامته، وهذا هو الدرس اخلامس 

  .واخلمسون

  :قال الناظم وفقه اهللا
  َوال اال َيْصـــــــــــــــــُلُح الَفاِســـــــــــــــــُق ُمْطَلًقـــــــــــــــــ

  

ــــــــــــــى للرِّ ْ أُ   )١٦٣( ــــــــــــــى َوُخنَْث ــــــــــــــالَث   َجــــــــــــــاِل َأْكَم

ـــــــــــــــــــِدٌث      سِ َجـــــــــــــــــــُذْو نَ  َوَأْخـــــــــــــــــــَرٌس َوُحمْ

  

ـــــــــــــــــــــ  )١٦٤( ـــــــــــــــــــــ ةً ءَ يٌّ ِقــــــــــــــــــــَرا َكــــــــــــــــــــَذاَك ُأ مِّ   ُيِيسْ

  ِض َقـــــــْوٍل َأْو َعَمـــــــْل ْعـــــــَوَعـــــــاِجٌز َعـــــــْن بَ   

  

ًْضــــــــ  )١٦٥( ــــــــالِة َأ   َتــــــــَزْل عْ يُ  اِمــــــــْن َواِجــــــــِب الصَّ

ة    يات بعض من ال تصح إمامته، فبدأ أوًال بمسأ ذكر الناظم يف هذه األ

  .ااِسُق ُمْطَلقً ال َيْصُلُح الفَ ، اُمْطَلقً : الفاسق، وقال

؛ يعني ال تصح إمامة الفاسق، بفاسق وال اُمْطَلقً : ومعنى قوله وفقه اهللا

ء كانت إمامته بعدل أو بفاسق،  بعدل، فال تصح إمامة الفاسق مطلًقا، سوا

  واضح؟

طيب، من هو الفاسق؟ الفاسق هو اإلنسان الذي يرتكب الكبائر، أو 

، وسواء يف ذلك كان فسقه يف يداوم ويرص عىل الصغائر، هذا هو الفاسق
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الزاين، : اعتقاد، أو كان فسقه يف عمل، فالفسق يف االعتقاد مثل أعوذ باهللا

  .واللوطي وشارب اخلمر

رج عياًذا باهللا، فهؤالء  وكذلك الفاسق باالعتقاد، كمن حيمل عقيدة اخلوا

  .ال تصح إمامتهم

ثى ثى، فال تصح إمامة األ وال اخلنثى من  الثاين ممن ال تصح إمامته األ

ة اخلنثى فاخلنثى هو  ة، وأما بالنسبة ملسأ ثى معروفة وهي املرأ الرجال، األ

ه  وثة، ويسمى عند العلامء خنثى؛ أل الذي ُولد وله عضو الذكورة وعضو األ

ًضا إمامته بالرجال،  وثة، فهذا ال تصح أ جيمع بني عضو الذكورة وعضو األ

ة نادرة احلصول   .وهذه مسأ

َجاِل َثى َوُخنَْثى للرِّ ْ أُ  َوال: ن ال تصح إمامته األخرس، قال الناظمكذلك مم

ثى وال أن يكون اخلنثى أكمل من الرجال يف َأْكَمال ؛ يعني ال يصح أن تكون األ

  .تقدمها عليهم باإلمامة

، فال تصح إمامة َوَأْخَرٌس : األخرس، قال: كذلك ممن ال تصح إمامتهم

ه، يعني ال يصح أن يؤم األخرس اخلرس، وال أن األخرس، ال بمثله وال بغري

ه عاجٌز عن اإلتيان  يؤم األخرس الناطقني، يف احلالتني كلها ال يصح؛ أل

ببعض أركان الصالة، وواجباهتا، فإن من واجبات الصالة وأركاهنا ما يكون 

  .بالنطق، والتلفظ، واألخرس عاجز عن ذلك
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ء كان حدًثا ٌث َوُحمْدِ : كذلك ال تصح إمامة املحدث، قال ، واملحدث سوا

أمومون هذا احلال،  أصغر أو أكرب، فال تصح إمامته، إال إذا جهل اإلمام وا

يعني إن صىل بالناس حمدًثا أو جنًبا، وهو ال يعلم ذلك، يعني نايس، فلام انتهت 

أمومني، وأما اإلمام  ه كان عىل جنابة، فحينئٍذ تصح صالة ا الصالة تذكر أ

  .عيد الصالةفيلزمه أن ي

كذلك نفس القضية يف النجس، املتنجس، إذا صىل هبم وعىل بدنه نجاسة، 

أو عىل ثوبه نجاسة، فإن اإلمامة ال تصح، إال إذا كان ناسًيا، فإنه يعيد الصالة 

أمومني أن يعيدوا الصالة   .وحده، وال يلزم ا

ليل هو ، يعني وحمدث وذو نجس، اسِ جَ َوُحمِْدٌث ُذْو نَ  :وهذا معنى قوله

  .املتنجس

؛ يعني ال تصح إمامة األمي، من هو األمي؟ هو الذي ُيِيسْ  ةً ءَ يٌّ قَِرا َكَذاَك ُأ مِّ 

ءة، هذا معنى قوله ، يعني ييسء فاألمي هو الذي ييسء ُيِيسْ  ةً ءَ قَِرا : ييسء القرا

ءة الفاحتة، فاألمي عند الفقهاء يف هذا الباب هو  د بذلك قرا ءة، واملرا القرا

  .ذي ال حيسن الفاحتةاملصيل ال

ال تصح إمامة األمي إال بمثله، : طيب، إمامة األمي ما حكمها؟ نقول

ة بذكر األقسام   .ونوضح هذه املسأ

  : ال خيلو املصيل من ثالثة أحوال: فنقول
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ءة الفاحتة، فهذا تصح صالته لنفسه، : احلالة األوىل أن يكون ممن حيسن قرا

  .وتصح إمامته

كون هذا الشخص ال حيسن قراءة الفاحتة وعجز عن أن ي: احلالة الثانية

ءته، مثاله إنسان ال يستطيع أن ينطق بحرف احلاء، فيقلب احلاء : تصحيح قرا

  اهلمد هللا رب العاملني، باهلاء ال باحلاء، واضح الفرق؟: إىل هاء، فيقول

إذا كان عاجًزا عن تصحيح تالوته، : طيب، فهذا هل تصح صالته، نقول

أن يكون : فسه، ولكن ال تصح إمامته، إذن احلالة الثانية، قلناتصح صالته لن

  .القراءة، فتصح صالته لنفسه ، وال تصح إمامتهعاجًزا عن تصحيح 

أن يكون قادًرا عىل تصحيح تالوته، ولكنه ال يصححها، : احلالة الثالثة

ه يستطيع أن يأيت باحلاء، لكنه يتكاسل فيأيت باهلاء بدًال : فيقرأ   من اهلمد مع أ

  .احلاء، فهذا ال تصح صالته لنفسه أصًال، وال تصح إمامته

والسبب يف ذلك؛ أن الفاحتة ركٌن، وهذا تارك لركن من أركان الصالة 

  .عمًدا فتبطل صالته

كذلك ممن ال تصح إمامته العاجز عن ركن أو واجب إال ملثله، فمن كان 

وع، أو كان عاجًزا عاجًزا عن بعض أركان الصالة، كمن كان عاجًزا عن الرك

عن اجللوس، أو كان عاجًزا عن السجود، فال تصح إمامته إال ملثله، يعني لو 

كان عندنا شخصان كالمها ال يستطيعان السجود، صح أن يقتدي أحدمها 

  .باآلخر، وأن يصيل مجاعة مع بعضهام
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لكن ال يصح العاجز عن السجود بالقادر عىل السجود، ما يصح ذلك، 

ز عن ركن أو واجب من واجبات الصالة، تصح إمامته ملثله، العاج: فنقول

  .وال تصح إمامته للقادر

ة إذا كان  ة واحدة؛ وهي مسأ واستثنى الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل مسأ

  عاجًزا عن القيام، فهل يصح أن يصيل بالناس القادرين عن القيام؟

مي يصح ذلك فقد إلمام احلي الراتب، يعني لإلمام الرس: يقولون

للمسجد، اإلمام األسايس للمسجد، فهذا إذا عجز عن القيام عجًزا مؤقًتا، 

صار عليه حادث سيارة مثًال، وصار يف مدة أسبوع أسبوعني، ما يستطيع أن 

  .تصح إمامته هبم، ولو كان عاجًزا عن القيام فرتة حمددة: يقوم، نقول

: ًسا؟ نقولهبم جالًسا، هل يصلون خلفه قياًما وال جلوطيب، إذا صىل 

إذا صىل هبم جالًسا فبدأ الصالة من أوهلا جالًسا فإهنم يصلون خلفه جلوًسا 

  .عىل سبيل األفضلية، ولو صلوا قياًما صح ذلك

وأما إذا بدأ الصالة قائًام ثم جلس، فإهنم يتمون الصالة خلفه قياًما، 

ة، عىل ما ذهب إلي ه اإلمام وجوًبا وهذا هو اجلمع بني األحاديث يف هذه املسأ

  .أمحد رمحه اهللا

كذلك ممن ال تصح إمامته، طبًعا العاجز عن ركن إال ملثله هو معنى قول 

  :الناظم
  ِض َقـــــــْوٍل َأْو َعَمـــــــْل ْعـــــــَوَعـــــــاِجٌز َعـــــــْن بَ 

  

ًْضــــــــ  )١٦٥( ــــــــالِة َأ   َتــــــــَزْل عْ يُ  اِمــــــــْن َواِجــــــــِب الصَّ
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الةِ ِمْن وَ : يعتزل؛ يعني ُيرتك االئتامم به، ُيعتزل فال يؤتم به، وقوله ، اِجِب الصَّ

يشمل الواجب والركن، فإن الركن يدخل يف الواجب، ولكنه أكثر تأكًدا، فهو 

واجب مؤكد، ال يسقط يف حالة السهو وال يف حالة العمد وال جيرب بسجود 

  .السهو، وإال فهو داخل يف مجلة الواجبات

لنا هذا ما يتعلق بدرسنا يف هذا اليوم، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيع

  .ممن يتعلمون العلم لوجهه جل وعال

وب إليك ت، أستغفرك وأ   .سبحانك  وبحمدك، أشهد أال إ إال أ

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١٢() اخلميس(: يوم - ٥٦: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َأِو األْدنَ َ َفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   إال ِملِْثلِ

  

)١٦٦(   ْ ـــــــــــــَمت ـــــــــــــْع إَماَمـــــــــــــًة ِهبَ ـــــــــــــالرْ ا تُ نَ   َجـــــــــــــى الُع

ـــــــــــــــــــاٍم َوَمـــــــــــــــــــنْ  ءٍ َوَنْحـــــــــــــــــــُو َفْأَفـــــــــــــــــــا     َوَمتَْت

  

ـــــــنْ ال يُ   )١٦٧( ـــــــْن َحلَ ـــــــَذاَك َم ـــــــْرَف َك   ْفِصـــــــُح احلَ

  َوَأْقَطــــــــــــــٌع َوَأْقَلــــــــــــــٌف َأْعَمــــــــــــــى َأَصــــــــــــــمْ   

  

َهــــــــــــــــــــٌة تُ   )١٦٨(   َعــــــــــــــــــــمْ إَماَمــــــــــــــــــــٌة ِمــــــــــــــــــــنُْهْم َكَرا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

لسادس واخلمسون من رشح النظم اجليل يف احلمد هللا، هذا هو الدرس ا

  :الفقه احلنبيل، قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِه َأِو األْدنَ َ َفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   إال ِملِْثلِ

  

ـــــــــــــ  )١٦٦( ـــــــــــــًة ِهبَ ـــــــــــــْع إَماَم ـــــــــــــالرْ ا تُ َمتْنَ   َجـــــــــــــى الُع

يات السابقة، والتي ذكر فيها الناظم يف    طبًعا هذا البيت جاء عقب األ

الصالة ال تصح إمامته، يبقى  آخرها أن العاجز عن واجٍب من واجبات

ال تصح إمامة العاجز عن واجٍب لواجبات الصالة، ما احلكم : السؤال يف قولنا

  .لو صىل بمثله

يعني لو كان عندنا شخصان عاجزان عن واجٍب من واجبات الصالة، أو 

نعم، يصح بمثله؛ : ركن من أركاهنا، فصىل أحدهم باآلخر، هل يصح؟ نقول

  :ألن الناظم قال
  ِض َقـــــــْوٍل َأْو َعَمـــــــْل ْعـــــــَعـــــــاِجٌز َعـــــــْن بَ وَ 

  

ًْضــــــــ  )١٦٥( ــــــــالِة َأ   َتــــــــَزْل عْ يُ  اِمــــــــْن َواِجــــــــِب الصَّ

  :هنا قال  
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــِه َأِو األْدَن ـــــــــــــــــــــــــــال َى إال ِملِْثلِ   َف

  

ـــــــــــــ  )١٦٦( ـــــــــــــْع إَماَمـــــــــــــًة ِهبَ ـــــــــــــالرْ ا تُ َمتْنَ   َجـــــــــــــى الُع
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وُعلم من ذلك أن كالمنا السابق عن العاجز عن واجٍب من واجبات 

إطالقه، فإنه تصح إمامته إذا صىل بمثله أو بأدنى منه، فمثال  الصالة ليس عىل

إذا صىل العاجز عن السجود بالعاجز عن : مثال ذلك: صالته بمثله، نقول

السجود، وصالته باألدنى منه؛ إذا صىل العاجز عن السجود بالعاجز عن 

ه صىل بمثله أو صىل بأدنى منه   .الركوع والسجود، فحينئٍذ تصح صالته؛ أل

  : وهذا معنى قوله
ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــِه َأِو األْدَن ـــــــــــــــــــــــــــال َى إال ِملِْثلِ   َف

  

ـــــــــــــ  )١٦٦( ـــــــــــــْع إَماَمـــــــــــــًة ِهبَ ـــــــــــــالرْ ا تُ َمتْنَ   َجـــــــــــــى الُع

اإلمامة مقاٌم رشيف، يرجى به الرفعة والعلو يف املراتب األخروية، فال   

  .متنع إمامة أحد العاجزين باآلخر؛ ألهنام يتساويان يف العجز

  :ه إمامته، فقالثم ذكر الناظم وفقه اهللا من ُتكر
ـــــــــــــــــــاٍم َوَمـــــــــــــــــــنْ  ءٍ َوَنْحـــــــــــــــــــُو َفْأَفـــــــــــــــــــا   َوَمتَْت

  

ـــــــنْ ال يُ   )١٦٧( ـــــــْن َحلَ ـــــــَذاَك َم ـــــــْرَف َك   ْفِصـــــــُح احلَ

  َوَأْقَطــــــــــــــٌع َوَأْقَلــــــــــــــٌف َأْعَمــــــــــــــى َأَصــــــــــــــمْ   

  

َهــــــــــــــــــــٌة تُ   )١٦٨(   َعــــــــــــــــــــمْ إَماَمــــــــــــــــــــٌة ِمــــــــــــــــــــنُْهْم َكَرا

فممن ُتكره إمامته الفأفاء؛ وهو الذي يكرر حرف الفاء، فيقول مثًال، ف   

فقال له، أو نحو ذلك، وكذلك التمتام؛ وهو الذي يكرر حرف التاء، ف ف 

  .نفس الصورة التي ذكرناها يف الفاء، فهذا ُتكره إمامته، وال حترم هذه اإلمامة

ال  َوَمنْ : من ال ُيفصح ببعض احلروف، قال الناظم: كذلك ممن ُتكره إمامته

  .ْفِصُح احلَْرَف يُ 
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هو الذي : ة أصناف؛ الصنف األولوعندنا الناس عىل صنفني، أو ثالث

  .باحلرف عىل الوجه الفصيح، وهذا ال إشكال يف صحة إمامتهيأيت 

هو الذي يأيت باحلرف ال عىل الوجه األفصح، ال ُيفصح باحلرف، : الثاين

: من ينطق القاف جاًفا، فيقول مثًال : وال يأيت به عىل الوجه الفصيح، مثال ذلك

ط املستجيم، فإن  نطق القاف عىل هذا الوجه ليس وجًها صحيًحا اهدنا الرصا

يف األداء، ولكنه ليس خروًجا بالقاف عن النطق العريب، فهو نطق بالقاف؛ 

لكنه نطق هبا عىل وجٍه غري فصيح، يف األداء، فهذا صالته صحيحة مع 

هة، فُيكره أن يؤم الناس من ال ُيفصح ببعض احلروف   .الكرا

حلرف إىل حرٍف آخر كام ذكرنا فيمن يقلب هو الذي يقلب ا: احلالة الثالثة

  .احلاء إىل هاء، فهذا ال تصح إمامته

هة،  إذن عندنا من تصح إمامته من غري كراهة، ومن تصح إمامته مع الكرا

  .ومن ال تصح إمامته أصًال 

؛ وهو من يكثر منه اللحن غري املحيل للمعنى، اللحن َكَذاَك َمْن َحلَنْ : قال

م، إن كان يف سورة الفاحتة فهو عىل نوعني؛ حلٌن يف الصالة أهيا األخو ة الكرا

ه  حييل املعنى فهذا حكمه حكم ايض، وأ األمي الذي سبق ذكره يف الدرس ا

ط املستقيم، فإن هذا : ال تصح إمامته، كمن يقرأ يف سورة الفاحتة أهدنا الرصا

  .حلٌن حييل املعنى
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ه مل يغري حرًفا، ولكنه غّري ضبط الكلمة ءة  صحيح أ فتغري املعنى، فإن قرا

اهدنا من اهلداية، وأهدنا من اإلهداء، فهذا حييل املعنى، فهذا ال تصح : القارئ

  .إذا كان حلنه حييل املعنى يف سورة الفاحتةإمامته، 

وأما إذا كان حلنه يف سورة الفاحتة ال حييل املعنى، فإن هذا تصح إمامته مع 

هة كام لو نصب مثًال   رب العاملني فإن هذا اللحن ال حييل احلمد هللا: الكرا

  .املعنى، فُتكره اإلمامة حينئذٍ 

م، ممن ُتكره إمامته أقطع اليدين أو الرجلني أو  كذلك أهيا األخوة الكرا

  .إحدامها فإن األصل تقديم األكمل يف حيثيات الصالة

كذلك ممن تكره إمامته األقلف؛ وهو غري املختون، وكذلك ممن ُتكره 

  :األصم، فقال الناظم: عمى، كذلك ممن تكره إمامتهاأل: إمامته
  َوَأْقَطــــــــــــــٌع َوَأْقَلــــــــــــــٌف َأْعَمــــــــــــــى َأَصــــــــــــــمْ 

  

َهــــــــــــــــــــٌة تُ   )١٦٨(   َعــــــــــــــــــــمْ إَماَمــــــــــــــــــــٌة ِمــــــــــــــــــــنُْهْم َكَرا

يعني ُتعم الكراهة يف مجيع من سبق ذكرهم، فإن الكراهة تعمهم مجيًعا،   

د به كثرة الَكَذاَك َمْن َحلَنْ : وقول الناظم وفقه اهللا لحن، اللحان، الذي ؛ املرا

يكثر منه اللحن يف غري الفاحتة، متام؟ أو كان يلحن يف سورة الفاحتة حلنًا ال حييل 

  .املعنى وال يغري يف احلروف

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، فيمن ُتكره إمامتهم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .نيواحلمد هللا رب العامل
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/ ١٤() السبت(: يوم - ٥٧: رقم الدرس

ـــــــ ـــــــْد ُفصِّ ـــــــْدَوٍة َق وَط ُق ـــــــــالُة إِْذ َمـــــــــا ُأْمهِ فَ   )١٦٩(  َلْت َهـــــــاَك ُرشُ ـــــــــْت َتْبُطـــــــــُل الصَّ   َل

ــــــــــُة ا ــــــــــوُف َعــــــــــنْ إلَأْهلِيَّ ــــــــــــِه إْن َكــــــــــــــاَن َفــــــــــــــذ   )١٧٠(  َمــــــــــاِم َوالُوُق   نْ َعــــــــــــــيُ  ا َملْ َيِمْينـِـ

ـــــــــــــْريِ  ِيفِ   )١٧١(  إْن َيِقــــــْف  َصــــــفٍّ  ْعــــــضِ ُتــــــُه َأْو بَ ُرْؤيَ  ـــــــــــــْف َمْســـــــــــــِجٍد َوَأال َخيْ  َغ   َتلِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

  .فهذا هو الدرس السابع واخلمسون يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

ز وجل عن رشوط االقتداء باإلمام، وما يتعلق نتكلم فيه بإذن اهللا ع

  .بأحكام االقتداء باإلمام

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــ ـــــــْد ُفصِّ ـــــــْدَوٍة َق وَط ُق ـــــــــالُة إِْذ َمـــــــــا ُأْمهِ   )١٦٩(  َلْت َهـــــــاَك ُرشُ ـــــــــْت َفَتْبُطـــــــــُل الصَّ   َل

ــــــــــُة ا ــــــــــوُف َعــــــــــنْ إلَأْهلِيَّ ــــــــــــِه إْن َكــــــــــــــاَن َفــــــــــــــذ   )١٧٠(  َمــــــــــاِم َوالُوُق   نْ َعــــــــــــــيُ  ا َملْ َيِمْينـِـ

ـــــــــــــْريِ  ِيفِ   )١٧١(  إْن َيِقــــــْف  ْعــــــِض َصــــــفٍّ ُتــــــُه َأْو بَ ُرْؤيَ  ـــــــــــــْف َمْســـــــــــــِجٍد َوَأال َخيْ  َغ   َتلِ

يات يذكر الناظم ما يتعلق برشوط القدوة، رشوط اقتداء  يف هذه األ

أموم باإلمام، الرشط األول وَط ُقْدَوٍة َقْد : أهلية اإلمام، قال الناظم: ا َهاَك ُرشُ

، يعني قد َلْت َقْد ُفصِّ  ،رشوط القدوة خذ ، بمعنىفعل أمراسم  ؛، هاكَلْت ُفصِّ 

  .فصلتها لك
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الُة إِْذ َما ُأْمهِ  ؛ إذا ُفقد رشٌط من هذه الرشوط بطلت َلْت َفَتْبُطُل الصَّ

؛ يعني إذ ما أمهل رشًطا من هذه َلْت إِْذ َما ُأْمهِ الصالة، فتبطل الصالة،  

  ط األول؟الرشوط، فإن الصالة ال تصح، ما هو الرش

؛ واملقصود بأهلية اإلمام؛ أن يكون اإلمام أهًال لإلمامة، َمامِ إلَأْهلِيَُّة ا: قال

وقد سبق معنا يف دروس سبقت الرشوط املشرتطة واملطلوبة لصحة اإلمامة، 

لو مل يكن اإلمام أهًال لإلمامة، ولو مل يكن أهًال للصالة أصًال بطلت صالته 

  .يحةوإمامته، أو فإمامته غري صح

مثال ذلك إمامة املجنون فإن املجنون فاقٌد لألهلية، : نقول: مثال ذلك

ة، وهناك وكذلك إمامة الصبي غري املميز، فإن الصبي غري املميز فاقد لألهلي

أشخاص كام سبق معنا قد يكون عنده أهلية التكليف، ولكنه ليس أهًال 

  .لإلمامة لفقده بعض الرشوط التي سبقت معنا

  .أهلية اإلمام: األولإذن الرشط 

أموم إن كان وحده عن يمني اإلمام، قال الناظم: الرشط الثاين : وقوف ا

أموم تارة يكون : ، نقول أهيا األخوةنْ عَ يُ  ا َملْ َيِميْنِِه إْن َكاَن َفذ  َوالُوُقوُف َعنْ  إن ا

أموم واحًدا فليس له إال  واحًدا، وتارة يكون أكثر من واحد، فإذا كان ا

قٌف واحٌد، وهو أن يقف عن يمني اإلمام، فقط، فال جيوز له أن يقف أمام مو

اإلمام، وال خلف اإلمام، وال عن يسار اإلمام، وإنام يقف فقط عن يمني 

  .اإلمام
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؛ إن كان فذا يعني؛ إن كان فرًدا نْ عَ يُ  ا َملْ َيِميْنِِه إْن َكاَن َفذ  َوالُوُقوُف َعنْ : قال

؛ نْ عَ يُ  َملْ ؛ يعني إن كان فرًدا واحًدا، اإْن َكاَن َفذ : بقولهواحًدا، هذا املقصود 

  .يعني مل يكن معه غريه يعينه ويقف معه، هذا املقصود

أموم يف املوقف  طيب، إذن الرشط الثاين من رشوط القدوة؛ أن يقف ا

أموم واحدً  ا الصحيح، ما هو املوقف الصحيح؟ املوقف الصحيح إن كان ا

  .مني اإلمامهو أن يقف عن ي

أموم أكثر من واحد، هذه ما ذكرها الناظم يف منطوق  طيب إذا كان ا

أموم أكثر من واحد فإنه إما أن يقف : كالمه، لكن نشري إليها، فنقول إذا كان ا

اثنني أو ثالثة، فإهنم يقفون خلف اإلمام، ويصح خلف اإلمام؛ يعني إذا كانوا 

ًضا أن يقف بعضهم عن يمينه، وبعضهم  أن يقفوا عن يمينه كلهم، ويصح أ

ًضا، وهذا  عن شامله، لكن ال يصح عن شامله، وطبًعا ال يصح أن يقفوا أمامه أ

  .واضح

طيب، ننتقل بعد ذلك إىل رشط ثالث من رشوط القدوة، وهو رؤية 

أموم إذا اقتدى بإمامه فإما أن  أمومني إن كان يف غري املسجد، ا اإلمام أو ا

أموم خارج املسجديقتدي يف داخل ا   .ملسجد، أو أن يكون ا

أموم يف املسجد مع اإلمام، فإنه يكفي حينئٍذ أن يسمع انتقال  فإن كان ا

اإلمام، أن يسمع تكبريات االنتقال من اإلمام، حتى لو مل يكن يبرص اإلمام، 

أمومني، يعني لو فرضنا أن املسجد له عدة أدوار مثًال، أو  وال يبرص أحًدا من ا
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ملسجد له عدة ُغرف، فكان بعضهم يف غرفة ال يرى اإلمام وال يرى من خلف ا

ه داخل املسجد   .اإلمام، لكنه يسمع الصوت، فالصالة صحيحة؛ أل

أمومني إذا بخالف ما لو كانوا خارج املسجد فيشرتط  رؤية اإلمام أو ا

أموم يصيل خارج املسجد، وال يرى  أحًدا كان هذا يف غري املسجد، فلو كان ا

أمومني الذين يف داخل املسجد، وال يرى اإلمام، فال يصح حينئٍذ أن  من ا

 َغْريِ  ِيفِ  إْن َيِقْف  ْعِض َصفٍّ ُتُه َأْو بَ ُرْؤيَ : يقتدي باإلمام، وهذا معنى قول الناظم

أمومني، هذا معنى قولهَمْسِجدٍ  َأْو : ؛ يعني ُيشرتط رؤية اإلمام أو رؤية بعض ا

  .ْعِض َصفٍّ بَ 

أموم واقًفا يف غري املسجد، وأما ؛ يعني إَمْسِجدٍ  َغْريِ  ِيفِ  ْن َيِقْف إ ن كان ا

إذا كان يف املسجد فال ُيشرتط الرؤية، بل يكفي الرؤية أو السامع، كالمها 

  .جيزئ

بع عدم االختالف عىل اإلمام بالسبق أو التخلف، إذا سابق : الرشط الرا

أموم إمامه أو ختلف عنه فحينئٍذ ال يصح اإلمتام، وهذا ليس عىل إطالقه، فيه   ا

ه إذا سبق : تفصيل عند الفقهاء ال يتسع املحل هنا لذكره، ولكنهم يذكرون أ

  .عندهم إمامه بركنني اثنني بطلت الصالة، عىل تفصيل مذكور

وكذلك بالنسبة للتخلف، إذا ختلف عنهم بركنني، فإهنم حينئٍذ ال يصح 

ًضا اقتداءه بإمامه، وأما سوى هذ ا له تفصيٌل ليس هذا حمله، وهذا التفصيل أ

  .حتى فيه خالف ونقاش بني العلامء احلنابلة
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، طبًعا كلمة وأال خيتلف تتعلق بالبيت الالحق، الذي َتلِْف َوَأال َخيْ : قال

ًضا الرشط اخلامس  سيأيت معنا يف الدرس القادم، وهلذا سنشري إليه هنا ونذكر أ

يفصل بينهام هنٌر أو طريق، فال يصح أن يقتدي من رشوط القدوة؛ وهو أال 

أموم باإلمام مع فاصٍل يمنع من صحة االقتداء   .ا

يمنع من صحة االقتداء؟ ذكروا من هذا الطريق، ما هو الفاصل الذي 

وذكروا النهر الذي جتري فيه السف، ونحو ذلك، فلو فرضنا أن إماًما كان 

دائري، وال شارع، ومن وراء يصيل وخلف هذا اإلمام يوجد طريق اخلط ال

أمومني يقتدون هبذا اإلمام، نقول   .ال يصح ذلك: هذا الشارع هناك بعض ا

كذلك لو كان يفصل بينهام هنر، كان اإلمام من هذه اجلهة يف النهر، 

أموم من اجلهة األخرى، فال يصح حينئٍذ االقتداء، وهلذا قال الناظم بعد  وا

  .َتلِْف َوَأال َخيْ : قوله

  :لقا

ــــــــــــــْف َمْســــــــــــــِجٍد َوَأال َخيْ  َغــــــــــــــْريِ  ِيفِ   )١٧١(  إْن َيِقـــــْف  ْعـــــِض َصـــــفٍّ ُتـــــُه َأْو بَ ُرْؤيَ    َتلِ

ــــــــــــــــــــــِه َســــــــــــــــــــــْبقً  ًفــــــــــــــــــــــَعَلْي لُّ ـــــــــٍر َأْو لْ يُ   )١٧٢(  ا َوالا َوَختَ ـــــــــى بِنَْه ـــــــــٍق ُمْفَصـــــــــالرِ طَ َف   ي

أموم عن اإلمام ال بالسبق، يسابق اإلمام، وال  فال يصح أن خيتلف ا

  .عن اإلمام بالتخلف وهو التأخر
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؛ يعني ال يكون يٍق ُمْفَصالرِ طَ َفى بِنَْهٍر َأْو لْ يُ  َوال: والرشط األخري، قال

أموم بنهٍر أو َفىلْ يُ  َوالهناك،  ؛ يعني ال يوجد هنر أو طريق يفصل، وال يوجد ا

  .طريق مفصًال 

أموم عىل إمامه : بشكل أسهل، قال الناظم من رشط القدوة أال خيتلف ا

أموم سبًقا، وال  ًضا أال ُيرى ا ، ومن رشط القدوة أ ختلًفا، يعني وال تأخًرا

  .مفصوًال عن اإلمام بفاصٍل يمنع صحة اإلمامة كالنهر أو الطريق

  .هذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ عدةذو الق/  ١٥() األحد(: يوم - ٥٨: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــِه َســــــــــــــــــــــْبقً  ًفــــــــــــــــــــــَعَلْي لُّ ـــــــــٍر َأْو لْ يُ   )١٧٢(  ا َوالا َوَختَ ـــــــــى بِنَْه   يـــــــــٍق ُمْفَصـــــــــالرِ طَ َف

ِك ُمجْ  ـــــــــــــٍة َمجَ َواْعـــــــــــــُذْر بِـــــــــــــَرتْ   َضـــــــــــَياَعهْ  اَصــــــــــاِحَب َأْمـــــــــــٍر َخاِئًفـــــــــــ  )١٧٣(  اَعـــــــــــــةْ َع

ـــــــ ـــــــِح َلْيـــــــٍل َأْو َمَطـــــــرْ أَ َوبِ ــاَن تَ   )١٧٤(  ًذى ِمـــــــْن ِري ــــــــــاَ َأْو َكــــــــ ــــــــــ ا إَىل َأْكــــــــــلٍ ِئًق   َحَرضْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسو ل اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا، يف هذا الدرس وهو الدرس الثامن واخلمسون من رشح 

النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، ونتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أعذار ترك 

  .ةاجلمعة واجلامع

َوَأال  :قال الناظم وفقه اهللا يف إكامل الكالم عن رشوط القدوة بعد قوله

  :، قالَتلِْف َخيْ 

ــــــــــــــــــــــِه َســــــــــــــــــــــْبقً  ًفــــــــــــــــــــــَعَلْي لُّ ـــــــــٍر َأْو لْ يُ   )١٧٢(  ا َوالا َوَختَ ـــــــــى بِنَْه   يـــــــــٍق ُمْفَصـــــــــالرِ طَ َف

  :وهذا رشحناه يف الدرس السابق، ثم قال أعذار ترك اجلمعة واجلامعة

ِك ُمجْ  ـــــــــــــٍة َمجَ َواْعـــــــــــــُذْر بِـــــــــــــَرتْ   ا َضـــــــــــَياَعهْ َصــــــــــاِحَب َأْمـــــــــــٍر َخاِئًفـــــــــــ  )١٧٣(  اَعـــــــــــــةْ َع

ـــــــ ـــــــِح َلْيـــــــٍل َأْو َمَطـــــــرْ أَ َوبِ ــاَن تَ   )١٧٤(  ًذى ِمـــــــْن ِري ــــــــــاَ َأْو َكــــــــ ــــــــــِئًق   ا إَىل َأْكــــــــــٍل َحَرضْ

طيب، قال الناظم وفقه اهللا يف ذكر أعذار ترك اجلمعة واجلامعة، طبًعا 

  .البيت األول رشحناه يف الدرس السابق
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ِك ُمجْ : قال َصاِحَب ؛ يعني واعذر برتك مجعة أو مجاعة، اَعةْ َعٍة َمجَ َواْعُذْر بَِرتْ

، وهذا هو األول، وهو الذي خياف من ضياع ماله، فمن كان ا َضيَاَعهْ َأْمٍر َخائِفً 

 اجلامعة، أو إذا صىل مجاعة سقط عنه وجوب له ماٌل خياف من ضياعه إذا حرض

  .اجلامعة

ا حرضت يعني مثًال لو كان لإلن سان حمل دكان يبيع فيه الذهب، و

الصالة أراد أن خيرج ليصيل اجلامعة ومل جيد مفتاح الدكان، ضاع املفتاح، فلو 

يسقط عنه : ذهب وترك الدكان دون إغالق، خلاف عىل ضياع ماله، نقول

  .وجوب اجلامعة، يصيل يف الدكان ولو صىل منفرًدا

  .ا َضيَاَعهْ ائِفً َصاِحَب َأْمٍر َخ ر األول، هذا هو األم

، وهو األمر الثاين، الريح الباردة يف الليلة ًذى ِمْن ِريِح َليْلٍ أَ َوبِ : قال: الثاين

؛ املظلمة، وكام ترون فإن الناظم قيد التأذي بالريح يف الليل، وهذا هو املذهب

أن الريح إنام تكون عذًرا يف ترك اجلامعة إذا كانت رًحيا باردة يف ليلة مظلمة، 

ا الريح إذا كانت يف النهار، فإهنا ليست يف عذر يف ذلك؛ ألن املشقة فيها وأم

  .أقل

إذن هذا هو الثاين، فلو كانت هناك ريح باردة يف ليلة مظلمة سقط وجوب 

  .الذي تأذى هبااجلامعة عن اإلنسان 

ه يأمر  ه جاء يف األحاديث أ كذلك من أعذار ترك اجلامعة املطر؛ أل

  .حالكم، املطر عذٌر يف سقوط اجلامعةصلوا يف ر: املنادي
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كذلك من األعذار التي تكون عذًرا يف ترك اجلامعة من كان حيرضة طعام 

يشتهيه، إنسان مثًال رجع من الدوام يف الظهر متعًبا، مرهًقا، جائًعا، فلام وصل 

بسم اهللا، فإذا باإلقامة : إىل البيت إذا بالغذاء عىل الطاولة، أراد أن يأكل، يقول

الصالة، فإذا ذهب ليدرك الصالة، ذهب إليها من غري حضور  قام، أقيمتت

  .عقله، عقله متعلق هبذا الطعام

َأْو َكاَن : يسقط عنه حينئٍذ وجوب اجلامعة، وهذا معنى قول الناظم: فنقول

ثم ، تائًقا؛ يعني مشتهًيا هلذا الطعام الذي حرض فإنه يأكل ا إَىل َأْكٍل َحَرضْ ئِقً اَ تَ 

  .»ال صالة بحرضة طعام«: د ذلك، كام جاء يف احلديثيصيل بع

هذا ما يتعلق بأعذار ترك اجلامعة، وإن شاء اهللا يف الدرس القادم نواصل 

ة، واهللا أعلم   .الكالم يف هذه املسأ

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١٦() ننياالث(: يوم - ٥٩: رقم الدرس

ـــــــــــَرْض ًضـــــــــــرِّ ُمـــــــــــَداِفًعا ُممَ    َقــــــْد َعــــــَرْض  ُرضٍّ  ا ِمــــــْن َأيِّ َوَخاِئًفــــــ  )١٧٥(  ا َوِمـــــــــــْن َم

ـــــــــــــــــــــاِت  َباِعيَّ ـــــــــــــــــــــ للرُّ ــــــــــــــــــــوٍط َتــــــــــــــــــــال َغــــــــــــــــــــْريِ   )١٧٦(  َوُســـــــــــــــــــــنَّ َقْرصٌ   ِيت اِهنَّ بُِرشُ

ـــــــاِمرَ   )١٧٧(  َســـــــــَفِر اَملـــــــــْرَحَلَتْنيِ َوْهـــــــــَو َحـــــــــْل  ِيفِ  ـــــــاَرَق الَع ـــــــ َوَف ـــــــْد َحَصـــــــْل  مَّ ُث   َق

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس التاسع واخلمسون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

بدأ يف هذا الدرس نستكمل ما يتعلق باألعذار املسقطة للجمعة واجلامعة، ثم ن

  .بعد ذلك فيام يتعلق بقرص الصالة يف السفر

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تكملة األعذار املسقطة للجمعة وللجامعة

ـــــــــــَرْض ًضـــــــــــرِّ ُمـــــــــــَداِفًعا ُممَ    َقــــــْد َعــــــَرْض  ُرضٍّ  ا ِمــــــْن َأيِّ َوَخاِئًفــــــ  )١٧٥(  ا َوِمـــــــــــْن َم

  :ثم تكلم عن القرص واجلمع يف صالة اخلوف، فقال

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــاِت َوُســـــــــــــــــــــنَّ َقْرصٌ َباِعيَّ ــــــــــــــــــــوٍط َتــــــــــــــــــــال َغــــــــــــــــــــْريِ   )١٧٦(   للرُّ   ِيت اِهنَّ بُِرشُ

ـــــــ  )١٧٧(  َســـــــــَفِر اَملـــــــــْرَحَلَتْنيِ َوْهـــــــــَو َحـــــــــْل  ِيفِ  ـــــــاِمَر ُث ـــــــاَرَق الَع ـــــــْد َحَصـــــــْل  مَّ َوَف   َق

ايض  نستكمل أعذار ترك اجلمعة واجلامعة، وقد سبقت معنا يف الدرس ا

الباردة يف الليلة املظلمة،  عدة أعذار منها؛ اخلائف من ضياع ماله، والريح

ايض   .واملطر، ومن بحرضة طعام يشتهيه، ورشحنا هذا يف الدرس ا
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املدافع : ويف هذا الدرس أضاف لنا الناظم  وفقه اهللا عذًرا آخر، وهو

د باملدافع هنا؛ من يدافع البول أو الغائط، ُمَدافًِعا: ألحد األخبثني، قال ، واملرا

حلاجة يريد أن يقيض حاجته ينشغل ذهنه، فحينئٍذ إنسان أحياًنا إذا حرضت ا

إذا كان حمتاج لقضاء حاجته وحرضت الصالة، فإما أن يذهب إىل الصالة من 

حنيئٍذ : غري حضور قلبه، وإما أن يتخلف عن اجلامعة ويقيض حاجته، فنقول

  .يسقط عنه وجوب اجلامعة

اإلنسان قد يطول  دورة املياه بعيدة أو يعني مثًال أحياًنا يكون فيه مثًال 

  .يسقط عنه حينئٍذ وجوب اجلامعة: قضاؤه للحاجة، فنقول

د باملمرض؛ هو الشخص الذي اًض رِّ ُممَ : كذلك من األعذار، قال ، واملرا

يكون مع شخٍص مريٍض حيتاج هذا املريض إليه، فتسقط اجلامعة عن هذا 

  .الشخص املالزم للمريض للعذر الذي ذكرناه

، واملريض نفسه، إذن عندنا املريض َوِمْن َمَرْض : كذلك من األعذار؛ قال

تسقط عنه اجلامعة وكذلك الشخص الذي حيرض املريض ويمرضه فإنه تسقط 

ًضا   .عنه اجلامعة أ

ا ِمْن َوَخائِفً : ومن األعذار التي تسقط هبا اجلامعة اخلوف من أي رضٍر، قال

 أن اإلنسان إذا كان وهذا عذٌر عام، وقاعدة عامة يف، َقْد َعَرْض  ُرضٍّ  َأيِّ 

ء كان  حضوره للجامعة يؤدي إىل رضٍر عليه، فإن اجلامعة تسقط عنه، سوا

  .الرضر عليه يف ماله، أو يف نفسه، أو يف قريبه، أو رفيقه، أو حرمته أو ماله
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إذن هذه هي األعذار املسقطة للجمعة، وللجامعة، وهي تدل عىل رمحة 

  .وهو التيسري عىل املكلفني الرشيعة، وهو مقصد من مقاصد الرشيعة،

  .ننتقل اآلن إىل الكالم عن القرص واجلمع

  : قال الناظم

ـــــــــــــــــــــاِت  َباِعيَّ ـــــــــــــــــــــ للرُّ ــــــــــــــــــــوٍط َتــــــــــــــــــــال َغــــــــــــــــــــْريِ   )١٧٦(  َوُســـــــــــــــــــــنَّ َقْرصٌ   ِيت اِهنَّ بُِرشُ

أوًال الرشط : مجلة هذه الرشوط التي ذكرها الناظم وفقه اهللا، ما يأيت

، إذن أول َوُسنَّ َقْرصٌ : الناظم قال استحباب القرص، طبًعا تالحظون أن: األول

ة قبل أن نرشح رشوط القرص، نقول   ما حكم القرص؟: مسأ

هو مباٌح : القرص برشوطه سنٌة، وليس مباًحا، يعني ال نقول: نقول

  .متساوي الطرفني، ال القرص أفضل من اإلمتام برشوطه التي ستأيت

ـــــــــــــــــــــاِت  َباِعيَّ ـــــــــــــــــــــ للرُّ ــــــــــــــــــــوٍط َتــــــــــــــــــــال َغــــــــــــــــــــْريِ   )١٧٦(  َوُســـــــــــــــــــــنَّ َقْرصٌ   ِيت اِهنَّ بُِرشُ

: أن تكون الصالة رباعيًة، وهذا عرفناه من قول الناظم: أول رشط هو

َباِعيَّاِت  ، وهبذا الرشط نعرف أن القرص ال يكون يف صالة َوُسنَّ َقْرصٌ للرُّ

املغرب وال يف صالة الفجر، فصالة الفجر ثنائية، وصالة املغرب ثالثية، وإنام 

  .لظهر والعرص والعشاءيكون القرص يف صالة ا

َباِعيَّاِت : إذن هذا معنى قوله ، غريهن مثل الثنائية ِهنَّ ال َغْريِ  َوُسنَّ َقْرصٌ للرُّ

  .والثالثية

وٍط تَ نعم، : طيب، هل هذا القرص له رشوط؟ قال   ، ما هي هذه؟ِيت ابُِرشُ
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ط ، إذن الرشط الثاين من رشوَسَفِر اَملْرَحَلتَْنيِ  ِيفِ : قال: الرشط الثاين

القرص، هو طول السفر، أن يكون السفر طويًال، وما هو حد السفر الطويل، 

مرحلتان، وهاتان املرحلتان أربعة ُبرد، وهذه الربد األربعة اختلف العلامء حده 

نحو من ثامنني كيلو مرت، : املعارصون يف حتديدها بالكيلو مرت، فبعضهم قالوا 

  .مائة وثالثني كيلو مًرتا وبعضهم زاد عىل ذلك حتى أوصلها بعضهم إىل 

؛ يعني أن يكون َوْهَو َحْل : الرشط الثالث للقرص ذكره الناظم يف قوله

السفر حالًال مباًحا؛ كون السفر مباًحا، فلو كان السفر ال حيل لإلنسان أن 

  .يسافره، فهذا سفر معصيٍة ال جيوز فيه الرتخص

ذي يكون املقصد منه إذن البد أن يكون السفر مباًحا، والسفر املباح هو ال

  .منه هو املعصية مباًحا، وأما السفر املعصية فهو الذي يكون الغرض األساس

وبناًء عىل ذلك تعرف أن السفر إذا كان يف أصله سفر طاعٍة أو سفًرا 

مباًحا، وحصلت فيه معصيٌة ال يتحول إىل سفر معصية؛ يعني اإلنسان الذي 

ريق إىل احلج وهو يتكلم يف الناس ، طول الطيسافر للحج، ولكنه يف الطريق

  .ويغتاهبم

هذا ليس سفر معصية، هذا سفر طاعة، وإن : هل هذا سفر معصية؟ نقول

  .ختللت فيه معصية

؛ يعني مفارقة عامر البلد، َوَفاَرَق الَعاِمرَ : الرابع من الرشوط، قال

هو واملقصود بعامر البلد؛ عمران البلد، فال جيوز لإلنسان أن يقرص الصالة و
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يف بلده حتى لو عزم عىل السفر، ووضع األغراض يف السيارات، وركب 

ن البلد، فإذا خرج من  السيارة وانطلق، ال جيوز أن يرتخص حتى يفارق عمرا

  .البلد جاز له القرص، برشوطه، وأما داخل البلد، فإنه ال يقرص

 ؛ الذي هو بلد اإلقامة، وأما بلد السفر، فهذا الواملقصود بداخل البلد

  .إشكال فيه

قَْرصُ  َقْد َحَصْل  مَّ ثُ : قرص إمامه، قال الناظم: اخلامس من رشوط القرص

ه يرتبط بنفس املوضع، إَماِمهِ  ؛ وهذا يف البيت الذي حمله الدرس القادم، لكن أل

  .فقدمناه

 ، فإذا صىل اإلنسان مأموًما فالَقْرصُ إَماِمِه إَِذا َكاَن اْقَتَدى َقْد َحَصْل  مَّ ثُ : قال

ت مسافر خلف  جيوز له أن يقرص إال إذا كان إمامه يقرص، فلو صليت وأ

إنسان مقيم يتم الصالة، وجب عليك أن تتم الصالة؛ ألن اإلمام البد أن 

  .»إنام ُجعل اإلمام ليؤتم به«يقتدى به، 

: هلد ابتدائها، وهذا ذكره الناظم يف قونية القرص عن: السادس من الرشوط

ه ال جيوز لك أن تقرص اْبتَِدا َتُكوُن ِيفِ  الَقْرصِ  ةُ يَّ نِ وَ  ، نية القرص عند ابتدائها معناها أ

ت تنوي  ما مل تكن قد نويت القرص من بداية الصالة، فإذا دخلت الصالة وأ

ا صليت ركعتني قلت : اإلمام، تنوي صالة العشاء مثًال أربع ركعات، و

جيوز لك أن تقترص عىل ال : ص مادام إين مسافر أكتفي بركعتني، نقولخال

ركعتني، وجيب عليك أن تتم الصالة؛ النعدام النية، والنبي عليه الصالة 
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بع »وإنام لكل امرٍء ما نوى«: والسالم، يقول ، وهذا ذكره الناظم يف البيت الرا

  :الذي حمله الدرس القادم، قال
ــــــــــــــــَدى ــــــــــــــــاَن اْقَت ــــــــــــــــ إَماِمــــــــــــــــِه إَِذا َك   َقْرصُ

  

ــــــــــــــــنِ وَ   )١٧٨( ــــــــــــــــ تَ  ةُ يَّ ــــــــــــــــَدا ُكــــــــــــــــوُن ِيفِ الَقْرصِ   اْبتِ

  .هذا ما يتعلق برشوط القرص  

هناك رشط يمكن أن يضاف؛ وهو أن اإلنسان ال يقرص الصالة، إذا عزم 

ام، فإذا ذهبت سافرت  عىل اإلقامة يف بلد من البلدان مدة تزيد عىل أربعة أ

ت تعزم عىل اإلقامة يف  مثًال من بلدك، إال بلٍد آخر، وذهبت إىل ذلك البلد، وأ

ام، فال جيوز لك أن ترخص منذ وصولك إىل  ذلك البلد مدة تزيد عىل أربعة أ

  .البلد

ام أو مل  وأما إذا عزمت عىل اإلقامة، يف ذلك البلد مدة أقل من أربعة أ

يكن عندك مدة حمددة وإنام ذهبت لقضاء غرٍض ربام ينقيض يف يوم، وربام 

ام، ما ت ت تريد قضاء هذه ينقيض يف ثالثة، وربام ينقيض يف عرشة أ دري أ

ًضا يف هذه احلالة جيوز لك  احلاجة فإذا انقضت فإنك سوف ترجع إىل بلدك فأ

  .القرص

ام،  إذن ال جيوز لك أن تقرص إذا عزمت عىل اإلقامة مدة تزيد عىل أربعة أ

ام، فإنك بمجرد ما تدخل  وإذا كنت عازًما عىل اإلقامة مدة تزيد عىل أربعة أ

ام ال جيوز لك أن هذا البلد الذي ع زمت عىل اإلقامة فيها مدة تزيد عىل أربعة أ
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بع، : تقرص منذ أن تدخله، ما نقول تقرص يف اليوم األول، والثاين والثالث والرا

  .ال، من األول ما تقرص

  .هذا ما يتعلق بدرسنا واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .لعاملنيواحلمد هللا رب ا
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١٧() ءُ الثالثا(: يوم - ٦٠: رقم الدرس
ــــــــــــــــَدى ــــــــــــــــاَن اْقَت ــــــــــــــــ إَماِمــــــــــــــــِه إَِذا َك   َقْرصُ

  

ــــــــــــــــنِ وَ   )١٧٨( ــــــــــــــــ َتُكــــــــــــــــوُن ِيفِ  ةُ يَّ ــــــــــــــــَدا الَقْرصِ   اْبتِ

ــــــــُع َبــــــــ   ــــــــ َكــــــــَام ْنيَ َواجلَْم ْهــــــــِر َوالَعْرصِ    الظُّ

  

ــــــــــــــــ  )١٧٩( ــــــــــــــــاْعَلَام يْ ء الِعَشــــــــــــــــاْنيَ َب ــــــــــــــــاٌح َف   ِن ُمَب

  َســــــــــــــــــــــَفرِ  َرٍض َيُشــــــــــــــــــــــقُّ َأْو ِيفِ َمــــــــــــــــــــــ ِيفِ   

  

ــــــــ  )١٨٠(   راَملطــــــــ ِن اْخُصَصــــــــْن ِيفِ ءيْ  الِعَشــــــــاْنيَ َب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  رِ  

ه وصحبه من وااله،  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

  .فهذا هو الدرس الستون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

  :ه اهللاقال الناظم وفق
ــــــــــــــــَدى ــــــــــــــــاَن اْقَت ــــــــــــــــ إَماِمــــــــــــــــِه إَِذا َك   َقْرصُ

  

ــــــــــــــــنِ وَ   )١٧٨( ــــــــــــــــ َتُكــــــــــــــــوُن ِيفِ  ةُ يَّ ــــــــــــــــَدا الَقْرصِ   اْبتِ

وهذا رشحناه يف الدرس السابق، ثم قال يف ذكر اجلمع بني الصالتني،   

  :قال
ــــــــُع َبــــــــ ــــــــ َكــــــــَام ْنيَ َواجلَْم ْهــــــــِر َوالَعْرصِ    الظُّ

  

ــــــــــــــــ  )١٧٩( ــــــــــــــــاْعَلَام يْ ء الِعَشــــــــــــــــاْنيَ َب ــــــــــــــــاٌح َف   ِن ُمَب

  َســــــــــــــــــــــَفرِ  َمــــــــــــــــــــــَرٍض َيُشــــــــــــــــــــــقُّ َأْو ِيفِ  ِيفِ   

  

ــــــــْنيَ   )١٨٠(   راَملطــــــــ ِن اْخُصَصــــــــْن ِيفِ ءيْ  الِعَشــــــــاَب

يات؟  رِ     ماذا يذكر الناظم يف هذه األ

يذكر ما يتعلق باجلمع بني الصالتني، فيبّني أوًال حمل اجلمع بني الصالتني، 

، إذن  الظُّْهِر َوالَعْرصِ ْنيَ َواجلَْمُع بَ : اجلمع بني الصالتني حمله إما بني الظهرين، قال

  .بني الظهرين؛ ومها الظهر والعرص، فيجوز اجلمع بني الظهر والعرص
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ًضا بني العشاءين، قال ، فإذن جيوز اجلمع بني نِ يْ ء الِعَشاْنيَ بَ  َكَام : وأ

ه ال يصح اجلمع بني غري  العشاءين، ومها املغرب والعشاء، وُعلم من هذا أ

العشاء ح أن جتمع بني العرص واملغرب مثًال، وال بني هاتني الصالتني، فال يص

  .والفجر

وكذلك ال يصح أن جتمع بني اجلمعة والعرص عىل املذهب؛ ألن اجلمعة 

ة مستقلة، ثبت يف اجلمع بني الظهر والعرص، واجلمعة صالة ليست هي صال

  .صالة الظهر

ه ال يصح اجلمع بني اجلمعة والعرص، واضح؟   وهلذا فاملذهب أ

؛ يعني أن حكم اجلمع اإلباحة، فاجلمع ليس من ُمَباٌح : له وفقه اهللاوقو

، فمن شاء فليجمع، ملستحب، وال من املحرم، وإنام هو مباٌح مستوي الطرفنيا

  .ومن شاء فليرتك اجلمع

ز َفاْعَلَام : قال ، متى جيوز؟ إذن حمله بني الظهرين والعشاءين، وما سبب جوا

، املرض إذا كان يشق عىل َمَرٍض َيُشقُّ  ِيفِ : رض، قالامل: سببه أوًال : اجلمع؟ نقول

املريض أن يصيل كل صالة يف وقتها، فإنه جيوز له أن جيمع بني الصالتني، 

  واضح؟

، فضابط َمَرٍض َيُشقُّ  ِيفِ : من مرٍض وأطلق، وإنام قال: وهلذا الناظم ما قال

ز اجلمع للمريض أن يكون أداء كل صالة يف وقتها شاق عليه ، فحينئٍذ جوا

  .جيوز له أن جيمع بني الصالتني
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، فيجوز للمسافر أن جيمع بني الظهر َسَفرِ  َأْو ِيفِ : السفر، قال: السبب الثاين

  .والعرص، وبني املغرب والعشاء، ومل مل يشق عليه أداء كل صالة يف وقتها

إذن الثالث  ،راَملط ِن اْخُصَصْن ِيفِ ءيْ  الِعَشاَبْنيَ : الثالث من األسباب املطر، قال

 َبْنيَ : يف املطر، واملطر إنام جيوز اجلمع فيه بني العشاءين، وهلذا قال الناظم

، يعني يف املطر إنام جيوز لك أن جتمع بني املغرب راَملط ِن اْخُصَصْن ِيفِ ءيْ الِعَشا

  .والعشاء، لكن لو نزل مطٌر يف النهار، فال يصح أن جتمع بني الظهر والعرص

املرض جيوز فيه اجلمع بني الظهرين وبني العشاءين، وُعلم من ذلك أن 

وأن السفر جيوز فيه اجلمع بني الظهرين وبني العشاءين، وأن املطر جيوز اجلمع 

  .فيه بني العشاءين فقط، وال جيوز فيه اجلمع بني الظهرين

  .وهذا ما يتعلق بمسائل اجلمع، واهللا أعلم

ه و   .صحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١٨() ءُ األربعا(: يوم - ٦١: رقم الدرس
وُط َتْقـــــــــــــــــــــــــــــِدي   ُمــــــــــــــــــــــــــــــَواالٌة َوَأنْ : مٍ ُرشُ

  

تِيـــــــــُب َعـــــــــنْ   )١٨١( ْ ـــــــــوَن ُعـــــــــْذٌر َوَكـــــــــَذا الرتَّ   َيُك

ــــــــــــــــــــنِ    ــــــــــــــــــــيَّ   َوِســــــــــــــــــــَوى املُــــــــــــــــــــَواال عٍ ُة َمجْ

  

وُط َتــــــــــــــــــــــــ  )١٨٢(   َفــــــــــــــــــــــــِع اَملَقــــــــــــــــــــــــاال ِخريٍ أْ ُرشُ

ـــــــــالُة ِيفِ    ـــــــــاَزِت الصَّ   اخلَـــــــــْوِف َعـــــــــَىل  َوَج

  

ـــــــــــــِدْيِث َوَصـــــــــــــال يـــــــــــــِع َوْجـــــــــــــٍه ِيفِ َمجِ   )١٨٣(   احلَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس احلادي والستون يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

ونتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اجلمع بني الصالتني، وصالة اخلوف، يف 

  .هذا الدرس نأخذ رشوط اجلمع

  :قال الناظم وفقه اهللا
وُط َتْقـــــــــــــــــــــــــــــِدي   ُمــــــــــــــــــــــــــــــَواالٌة َوَأنْ : مٍ ُرشُ

  

تِيـــــــــُب َعـــــــــنْ   )١٨١( ْ ـــــــــوَن ُعـــــــــْذٌر َوَكـــــــــَذا الرتَّ   َيُك

ــــــــــــــــــــنِ    ــــــــــــــــــــيَّ   َوِســــــــــــــــــــَوى املُــــــــــــــــــــَواال عٍ ُة َمجْ

  

وُط َتــــــــــــــــــــــــ  )١٨٢(   َفــــــــــــــــــــــــِع اَملَقــــــــــــــــــــــــاال ريٍ ِخ أْ ُرشُ

ـــــــــالُة ِيفِ    ـــــــــاَزِت الصَّ   اخلَـــــــــْوِف َعـــــــــَىل  َوَج

  

ـــــــــــــِدْيِث َوَصـــــــــــــال يـــــــــــــِع َوْجـــــــــــــٍه ِيفِ َمجِ   )١٨٣(   احلَ

يات أوًال رشوط اجلمع، واجلمع أهيا األخوة    يذكر الناظم يف هذه األ

م، نوعان   مجع تقديم، ومجع تأخري، فام هي رشوط مجع التقديم؟: الكرا

وُط َتْقِدي: قال ، وهذا هو الرشط األول من رشوط مجع التقديم، ُمَواالةٌ : مٍ ُرشُ

د بجمع التقديم أن يصيل الظهر والعرص مثًال يف وقت الظهر، إذن هو : واملرا

قدم العرص إىل وقت الظهر، هذا هو مجع التقديم، وأما مجع التأخري؛ أن يصيل 
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عشاء، هذا الظهر والعرص مثًال يف وقت العرص، أو املغرب والعشاء يف وقت ال

  .مجع تأخري، املغرب والعشاء يف وقت املغرب هذا مجع تقديم

د باملواالة هنا؟ : فام رشوط مجع التقديم؟ قلنا الرشط األول املواالة، واملرا

: يعني احلد األقىص لذلك يقولونأال يفصل بني الصالتني بفاصٍل طويل، 

وضوء اخلفيف، بإقامة ووضوٍء خفيف، فإذا فصل بينهام بأكثر من مقدار ال

  .الةواإلقامة انقطعت املوا 

وحينئٍذ لو فرضنا أن اإلنسان صىل الظهر، وأراد أن جيمع بعدها العرص، 

شغل ربع ساعة ثم أرجع : فلام صىل الظهر، ثم أراد أن يصيل العرص، قال ال سأ

ال جيوز له حينئٍذ أن يصيل العرص إال يف وقتها؛ النقطاع : أصيل العرص، نقول

  .بب عدم حتقق رشط املواالةاجلمع بس

، هذا هو الرشط َيُكوَن ُعْذرٌ  َوَأنْ : الرشط الثاين من رشوط التقديم، قال

وهو وجود العذر، ووجود العذر مشرتٌط عند افتتاحهام وسالم األوىل،  الثاين

يعني لو فرضنا أن العذر الذي جيمع اإلنسان له بني املغرب والعشاء؛ هو عذر 

لصحة اجلمع أن يكون املطر مستمًرا من أول ما كرب  يشرتط: املطر، نقول

  .لصالة املغرب، وعندما سلم من صالة املغرب، وعندما كرب لصالة العشاء

، البد أن يكون تاح صالة املغرب، وافتتاح صالة العشاءإذن افتتاحهام؛ افت

املطر موجوًدا، وكذلك البد أن يكون املطر موجوًدا عند سالمه من صالة 

  .َيُكوَن ُعْذرٌ  َوَأنْ : هذا معنى قوله املغرب،
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تِيُب َعنْ : هو الرتتيب، قال: الرشط الثالث ْ ه ال َوَكَذا الرتَّ د بذلك أ ، واملرا

يصح أن جيمع بني الصالتني من غري ترتيب بأن يصيل العشاء أوًال ثم املغرب، 

تِيُب يعني عرًضا، ؛ َعنْ : فال يصح حينئٍذ اجلمع، وقوله ْ ؛ يعني البد َعنْ َوَكَذا الرتَّ

  .من وجود الرتتيب

م  بع؛ وهو نية اجلمع، عند إحرا ثم انتقل الناظم وفقه اهللا إىل الرشط الرا

بع من رشوط اجلمع والتقديم، البد عٍ ُة َمجْ يَّ نِ : األوىل، قال ، هذا هو الرشط الرا

لصحة مجع التقديم أن ينوي اجلمع عند تكبريه للصالة األوىل، فلو أراد أن 

  . املغرب والعشاء، فالبد أن يدخل إىل صالة املغرب ناوًيا اجلمعجيمع بني

: كرب للمغرب ومل يكن ناوًيا للجمع ثم بعدما سلم من املغرب، قالفإذا 

ال يصح حينئٍذ إذا كان ذلك عىل وجه مجع : ع معها العشاء، نقولخلينا أمج

  التقديم، واضح؟

هي رشوط مجع التأخري، انتقل بعد ذلك إىل الكالم عن مجع التأخري، فام 

وُط تَ  َوِسَوى املَُواال: قال ؛ يعني أن مجع التأخري ُيشرتط فيه مجيع َفِع اَملَقاال ِخريٍ أْ ُرشُ

، َوِسَوى املَُواال: ، قالالرشوط التي سبقت يف مجع التقديم ماعدا رشط املواالة

ى َوِسوَ املواالة ُحذف منها التاء املربوطة وهذا من باب الرتخيم رضورة، 

وُط تَ  َوِسَوى املَُواال: يعني املقصود، قال ة؛املَُواال ، فع فعل أمر من َفِع اَملَقاال ِخريٍ أْ ُرشُ

  .وعى يعي عي، يعني فكن واعًيا للمقال الذي أقوله لك



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٢٧٥  

ُيشرتط مجع التأخري مجيع الرشوط : إذن نلخص هذا، أو نبسط هذا فنقول

  ماعدا املواالة، فام هي هذه الرشوط؟

وجود العذر، ولكن وجود العذر املشرتط يف مجع التأخري : ألولالرشط ا

خيتلف عن ضابط وجود العذر املشرتط يف مجع التقديم، فإن مجع التأخري 

ُيشرتط فيه وجود العذر إىل دخول وقت الثانية؛ يعني لو فرضنا أن اإلنسان 

ا س: أراد أن جيمع يف عذر السفر، قال   .عرصال أؤخر الظهر والعرص إىل وقتأ

، مادام العذر وهو السفر استمر  طيب، دخل وقت العرص وهو مسافًرا

موجوًدا إىل أن دخل وقت الثانية وهي العرص، حينئٍذ جيوز له مجع التأخري، ولو 

ه  وصل إىل البلد بعد ذلك؛ يعني ولو وصل إىل البلد وصار مقيًام بعد ذلك؛ أل

التأخري حينئٍذ، هذا هو إىل أن دخل وقت العرص كان مسافًرا فيحق له مجع 

  .الرشط األول

نا ذكرنا يف التقديم: الرشط الثاين اشرتاط الرتتيب، وكذلك  الرتتيب؛ أل

يف التأخري البد من الرتتيب، والرتتيب هذا أمر البد منه يف مجع التقديم ويف 

  .مجع التأخري

نية اجلمع، ولكن نية اجلمع التي اشرتطناها يف مجع : الرشط الثالث

ديم اشرتطنا وجودها عند تكبري الصالة األوىل، وأما نية اجلمع يف مجع التق

التأخري، فُيشرتط وجودها يف وقت األوىل، بمعنى إذا أخرج اإلنسان الظهر عن 
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وقتها إىل وقت العرص، فهذا أمٌر حمرم إال إذا كان ناوًيا أن جيمعها مع العرص 

  .مجع تأخري، وكان ممن جيوز له ذلك

وهو ال ينوي أن جيمعها مجع تأخري، فال  عن وقت األوىل أما لو أخرها

م بذلك ه يأ   .شك أ

  .هذا ما يتعلق برشوط اجلمع

وقبل أن ننتقل، الناظم رمحه اهللا، ووفقه ونفع به ذكر بعد كالمه عن 

  :اخلوف، قال اجلمع الكالم عن صالة
ـــــــــالُة ِيفِ  ـــــــــاَزِت الصَّ   اخلَـــــــــْوِف َعـــــــــَىل  َوَج

  

ـــــــــــــِدْيِث َوَصـــــــــــــال يـــــــــــــِع َوْجـــــــــــــٍه ِيفِ َمجِ   )١٨٣(   احلَ

وخالصة هذا الباب؛ أن صالة اخلوف تصح يف مجيع الصفات التي   

وردت عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وقد ورد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم 

  .عدة صفات كلها جائزة وسائغة يف صالة اخلوف

أوجه،  يف العبادات التي ترد بعدةوهذه قاعدة اإلمام أمحد رمحه اهللا تعاىل 

تاًرا فإنه جييز مجيع هذه الصفات؛ ألهنا واردة، ولكنه قد خيتار بعضها فيجعله خم

  .ومفضًال عىل غريه

وهلذا صالة اخلوف جتوز يف مجيع الصفات، ولكن املختار منها ما جاء يف 

حديث صالح بن خوات، يف صالة النبي صىل اهللا عليه وسلم للخوف يف 

النبي صىل اهللا عليه وسلم قسم الصحابة عىل ذات الرقاع، وصورهتا أن غزوة 

  .طائفتني فبدأ بالطائفة األوىل، وصىل هبم ركعة واحدة
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ا صىل هبم ركعة واحدة، وقام النبي صىل اهللا عليه وسلم اإلمام  طيب، 

قام النبي عليه الصالة والسالم إىل الركعة الثانية، طيب، هل تابعوه يف الركعة 

، والنبي نام أمتوا الرالثانية؟ مل يتابعوه، وإ فسهم وسلموا وانرصفوا كعة الثانية بأ

ناء ذلك قائٌم يف الركعة الثانية، فجاءت بعد ذلك  صىل اهللا عليه وسلم يف أ

الركعة الطائفة الثانية ودخلت مع النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو قائٌم يف 

للتشهد قاموا  الثانية، فصىل هبم يف الركعة الثانية، وجلس للتشهد، فلام جلس

وا بالركعة الثانية بالنسبة هلم، والنبي صىل اهللا عليه  وا بركعتهم الثانية، فأ ليأ

ناء ذلك جالٌس للتشهد ينتظرهم، فلام قضوا الركعة الثانية،  وسلم يف أ

  .ووصلوا إىل التشهد، سّلم النبي صىل اهللا عليه  وسلم هبذا

د، قال الناظم   : هذا هو املرا
ـــــــــاَزِت ال ـــــــــالُة ِيفِ َوَج   اخلَـــــــــْوِف َعـــــــــَىل  صَّ

  

ـــــــــــــِدْيِث َوَصـــــــــــــال يـــــــــــــِع َوْجـــــــــــــٍه ِيفِ َمجِ   )١٨٣(   احلَ

يعني كل وجه من األوجه التي وصلت منها يف احلديث عن النبي صىل   

  .اهللا عليه وسلم فإهنا جائزة

  .وهذا ما يتعلق بدرس اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .احلمد هللا رب العاملنيو
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ١٩() اخلميس(:يوم - ٦٢: رقم الدرس

ـــــــــــــُة ُكـــــــــــــلَّ ُمْســـــــــــــلِمِ  ـــــــــــــَزُم اجلُْمَع ــــــــــــــٍف ُمِقــــــــــــــيٍم ُمْفَصــــــــــــــمِ  ُحـــــــــــــرٍّ   )١٨٤(  َوَتْل   ُمَكلَّ

  ُظْهـــــــــٌر َلـــــــــُه ِمـــــــــْن َقْبلَِهـــــــــا َوال ُتـــــــــبِْح   )١٨٥(  ْذٍر ُمْســــِقٍط َفــــال َتِصــــْح ُعــــ َعــــْن ُكــــلِّ 

و   َأْهــــــــــِل الُوُجــــــــــوِب َوبَِقْرَيــــــــــٍة َقِمــــــــــنْ   )١٨٦(  ُعــــــوَن ِمــــــنْ الَوْقــــــُت َوَأْربَ ا ُطَهــــــُرشُ

  .ة اهللالسالم عليكم ورمح

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم  عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس الثاين والستون يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

 اهللا وفقه الناظم كالم بداية وهو ،ذن اهللا عن رشوط صالة اجلمعةبإونتكلم فيه 

  :اجلمعة صالة عن الكالم يف فقال اجلمعة، عن

ـــــــــــــُة ُكـــــــــــــلَّ ُمْســـــــــــــلِمِ  ـــــــــــــَزُم اجلُْمَع ــــــــــــــٍف ُمِقــــــــــــــيٍم ُمْفَصــــــــــــــمِ  ُحـــــــــــــرٍّ   )١٨٤(  َوَتْل   ُمَكلَّ

ـــــــــْن َقْبلَِهـــــــــا وَ   )١٨٥(  ْذٍر ُمْســــِقٍط َفــــال َتِصــــْح ُعــــ َعــــْن ُكــــلِّ    ال ُتـــــــــبِْح ُظْهـــــــــٌر َلـــــــــُه ِم

و   َأْهــــــــــِل الُوُجــــــــــوِب َوبَِقْرَيــــــــــٍة َقِمــــــــــنْ   )١٨٦(  ُعــــــوَن ِمــــــنْ ا الَوْقــــــُت َوَأْربَ ُطَهــــــُرشُ

 النوع نوعني؛ عىل اجلمعة ورشوط اجلمعة، برشوط يتعلق هنا الكالم

  .اجلمعة صحة رشوط :والثاين اجلمعة، وجوب رشوط :األول

َوَتْلَزُم اجلُْمَعُة  :ناظمال قال اجلمعة، وجوب رشوط عن بالكالم أوًال  نبدأ

 أمرٌ  وهذا كافرٍ  عىل اجلمعة جتب فال اإلسالم، ؛األول الرشط إذن ؛ُكلَّ ُمْسلِمِ 

  .ظاهر واضح
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 اجلمعة جتب فال ،ُحرٍّ  َوَتْلَزُم اجلُْمَعُة ُكلَّ ُمْسلِمِ  :قال احلرية، :الثاين الرشط

  .احلرية :الثاين الرشط إذن العبد، عىل

 :األول الرشط رشطني؛ جيمع والتكليف التكليف، هو :الثالث الرشط

 اجلمعة جتب فال ،البلوغ :الثاين والرشط نون،جم عىل اجلمعة جتب فال العقل،

  واضح؟ الصبي، عىل

بع الرشط  ضد باإلقامة واملراد اإلقامة، :اجلمعة وجوب رشوط من الرا

 من فصيلت عىل املقيم، عىل جتب وإنام املسافر، عىل اجلمعة جتب فال السفر،

ة يف الفقهاء  املتن هذا ألن هنا؛ نذكره ال لعلنا واملستوطن، املقيم بني الفرق مسأ

  .للمبتدئ يعني

 الناظم ذكره الذي وهذا العذر، عدم :اجلمعة وجوب رشوط من اخلامس

ه إنسان يعني مفصم، يعني ؛ْذرٍ عُ  َعْن ُكلِّ  ُمْفَصمِ  :قوله يف  يوجد وال منفصمٌ  أ

 األعذار معنا سبقت وقد واجلامعة، للجمعة املسقطة ذاراألع من عذر فيه

  .واجلامعة للجمعة املسقطة

 ذكر سبق وقد املعذور، عىل جتب فال العذر، عدم اخلامس الرشط إذن

  .األعذار

ح مل الناظم الذكورية، :السادس الرشط  لكن للذكورية، ترصًحيا يرصِّ

 نأخذها لكن ال؟ أو تكلًفا نسميه هل أدري ما من بيشءٍ  الذكورية نأخذ أن يمكن

   :الناظم قول من
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ـــــــــــــلَّ ُمْســـــــــــــلِمِ  ـــــــــــــُة ُك ـــــــــــــَزُم اجلُْمَع ــــــــــــــٍف ُمِقــــــــــــــيٍم ُمْفَصــــــــــــــمِ  ُحـــــــــــــرٍّ   )١٨٤(  َوَتْل   ُمَكلَّ

ه ليس برصيح باشرتاط ذكره بصيغة امل ذكر، ولكن هذا بال شك أ

؛ يعني ال يلزم أن يقول عىل كل مسلم طلقالذكورية؛ ألن الذكورية قد تُ 

  .كر مسلم فاألصل اشرتاك الرجال والنساء يف األحكامومسلمة، إن ذ

اجلمعة الذكورية،  من رشوط وجوب: ولكن عىل كل حال، نحن نقول

ويمكن أن تأخذها من قول الناظم وفقه اهللا مل يؤنث الضمري، ومل يذكر 

  .وجوهبا عىل املرأة

ة، قال ْبلَِها َوال ُظْهٌر َلُه ِمْن قَ  َفال َتِصْح : طيب، ذكر الناظم بعد ذلك مسأ

إن اإلنسان الذي تلزمه اجلمعة، ال تصح منه الظهر، : ، املؤلف هنا يقولُتبِْح 

  .قبل صالة اإلمامة للجمعة، وال يباح له ذلك

يعني لو فرضنا أن إنساًنا مقيًام مكلًفا حًرا اجتمعت فيه رشوط وجوب 

م، طيب، ه يأ صىل إذا  اجلمعة، ومل يذهب إىل املسجد ليصيل اجلمعة، ال شك أ

  صالته للظهر غري صحيحة؟: الظهر يف بيته، هل تصح منه الظهر، وال نقول

فيه تفصيل، إن صىل الظهر قبل صالة اإلمام للجمعة، مل تصح : نقول

ه يتخلف عن اجلمعة، وإن صالها بعد انقضاء  الظهر منه، وال يباح له ذلك؛ أل

عن اجلمعة، هذا صالة اإلمام صحت منه صالة الظهر مع إثمه يف التخلف 

له ذلك؛  َوال ُتبِْح  ؛ يعني من قبل اجلمعة،ُظْهٌر َلُه ِمْن َقبْلَِها َفال َتِصْح : معنى قوله

  .ه ال جيوز أن يتخلف عن اجلمعةمن أ
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هذا بالنسبة لرشوط الوجوب، وأما بالنسبة لرشوط الصحة، رشوط 

صح الوقت، اجلمعة ال ت: من رشوط الصحةصحة اجلمعة، فالرشط األول 

قبل الوقت، وال بعد الوقت، وهذا فرٌق من الفروق بني صالة اجلمعة وصالة 

الظهر، فإن الظهر إذا فات وقتها فإهنا  ُتقىض ُتصىل بعد الوقت، وأما اجلمعة 

  .فإهنا ال ُتقىض، إذا فات وقتها ال تصىل مجعة، وإنام تصىل الظهر

، ل وجوهباحضور أربعني من أه: الرشط الثاين من رشوط صحة اجلمعة

الرشط الثاين هو العدد وهو  أربعون، فال تصح اجلمعة إال من األربعني، فلو 

فرضنا أن بلدة من البلدان ليس فيها إال ثالثون من الرجال، قرية صغرية، فهل 

  يقيمون اجلمعة يف هذه القرية؟

و: ال تصح إقامة اجلمعة إال من األربعني، قال: نقول ا الَوقُْت ُطهَ ُرشُ

حضور أربعني من أهل الوجوب، ؛ إذن البد من َأْهِل الُوُجوِب  ُعوَن ِمنْ بَ َوَأرْ 

وهلذا لو فرضنا أن ثالثني رجًال وعرش نسوة اجتمعوا لصالة اجلمعة هل 

  يصح؟

ال يصح ذلك، ليش؟ ألن املرأة ال جتب اجلمعة عليها، واملطلوب : نقول

  .حضور أربعني من أهل الوجوب؛ يعني ممن جتب عليهم اجلمعة

: أن تكون بقرية مستوطنة، قال الناظم: الثالث من رشوط صحة اجلمعة

؛ يعني جدير أن تقام اجلمعة يف القرية، وهذا رشط من رشوطها، َوبَِقْرَيٍة َقِمنْ 

فالبد من إقامتها يف قرية مستوطنة، فال يصح أن تقام اجلمعة يف البوادي من 
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ًما ليسوا  مستوطنني بقرية، وإنام هم بدٌو البدو الرحل، يعني لو فرضنا أن أقوا

رحل يتنقلون من مكان إىل مكان يف هذه الرباري والصحاري، فإهنم ال يصح 

  .منهم أن يقيموا صالة اجلمعة

ًضا رشط  هذا ما يتعلق برشوط الصحة التي ذكرها الناظم، وسيأيت معنا أ

، وكذلك سيأيت آخر، وهو تقدم خطبتني، فال تصح اجلمعة إال بعد خطبتني

  .ذكر بعض املسائل املتعلقة باجلمعة يف الدرس القادم إن شاء اهللا

ه وصحبه  وباهللا التوفيق، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/ ٢١() السبت(: يوم - ٦٣: رقم الدرس

ٌم ِخلُْطَبَتـــــــــــــــــــــــــــــْنيِ  ـــــــــــــــــــــــــ  )١٨٧(  َكــــــــــــــــــــــــــــَذا َتَقـــــــــــــــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــــــــــَرْكَعَتْنيِ ُمهَ ـــــــــــــــــــــــــِديالِن لِ   ا َب

ــــــــــــــَام ُطُهـــــــــــــَرشْ  ــــــــــــــــــــَرا  َءةٌ   )١٨٨(  ٌد َصــــــــــــــالٌة َوِقــــــــــــــَرا َمحْ ــــــــــــــــــــَوى ال ِم   َوِصــــــــــــــــــــيٌَّة بَِتْق

ــــــــــــــــــٌة َعــــــــــــــــــَىل َمــــــــــــــــــْن َقــــــــــــــــــِدَرا ـــــــــــــ  )١٨٩(  َوَعَربِيَّ ـــــــــــــَني ِممَّ ـــــــــــــْن ذُ ُحُضـــــــــــــوُر َأْرَبِع   َرا كِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  .وااله، أما بعد

هذا هو الدرس الثالث والستون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

نتكلم فيه عن رشوط خطبة اجلمعة، قال الناظم وفقه اهللا يستكمل الكالم عن 

  :رشوط صحة صالة اجلمعة، قال

ٌم ِخلُْطَبَتـــــــــــــــــــــــــــــْنيِ  ـــــــــــــــــــــــــ  )١٨٧(  َكــــــــــــــــــــــــــــَذا َتَقـــــــــــــــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــــــــــَرْكَعَتْنيِ ُمهَ ـــــــــــــــــــــــــِديالِن لِ   ا َب

ــــــــــــــَام ُطُهـــــــــــــَرشْ  ــــــــــــــــــــَرا  َءةٌ   )١٨٨(  ٌة َوِقــــــــــــــَرا ٌد َصــــــــــــــالَمحْ ــــــــــــــــــــَوى ال ِم   َوِصــــــــــــــــــــيٌَّة بَِتْق

ــــــــــــــــــٌة َعــــــــــــــــــَىل َمــــــــــــــــــْن َقــــــــــــــــــِدَرا ـــــــــــــ  )١٨٩(  َوَعَربِيَّ ـــــــــــــَني ِممَّ ـــــــــــــْن ذُ ُحُضـــــــــــــوُر َأْرَبِع   َرا كِ

ٌم ِخلُْطَبَتْنيِ : طبًعا قول الناظم وفقه اهللا ه رشط من َكَذا َتَقدُّ ، هذا سبق معنا أ

بعد خطبتني، فلو فرضنا أن رشوط صحة اجلمعة، وأن اجلمعة ال تصح إال 

نحن ال نستطيع أن نخطب اجلمعة، وليس عندنا خطيب مفوه، : قالوا  قوًما

  .ال تصح اجلمعة منهم من غري خطبة: فنصيل من غري خطبة، نقول
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 أن هاتني اخلطبتني بديلتان عن ركعتني من الظهر، وذكر الناظم وفقه اهللا

إن اجلمعة ُرشعت عىل : وا فإن الظهر أربع ركعات، واجلمعة ركعتان، قال

  .ركعتني؛ ألن اخلطبتني تقوم مقام ركعتني يف الظهر، نعم

ٌة تتعلق بالنظر يف احل   .كمة، من اقتصار اجلمعة عىل خطبتنيوهذه مسأ

  هلام رشوط، فام هي رشوط هاتني اخلطبتني؟ هاتان اخلطبتان

فالبد يف  ،دٌ َمحْ َام ُطهُ َرشْ : الرشط األول محد اهللا عز وجل، قال الناظم

اخلطبة من محد اهللا عز وجل، وال تصح اخلطبة إذا خلت من احلمد، فالبد من 

محد اهللا عز وجل، وكذلك البد من الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، 

؛ يعني صالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، فلو مل ٌد َصالةٌ َمحْ َام ُطهُ َرشْ : قال

عليه وسلم، يف خطبة من خطبتني مل تصح  يصيل اخلطيب عىل النبي صىل اهللا

  .تلك اخلطبة، وهذا رشط من رشوط اخلطبة

ءة آية، قال: كذلك من رشوطها ، وأقل ذلك أن يقرأ آية من َءةٌ َوقَِرا : قرا

  .كتاب اهللا عز وجل يف كل خطبة من اخلطبتني

بع ال، ال ؛ يعني ال جدَوِصيٌَّة بَِتْقَوى ال ِمَرا : الوصية بتقوى اهللا، قال: الرا

ه البد من ذكر الوصية بتقوى اهللا عز وجل، والوصية بتقوى اهللا  جدال يف أ

ى بلفظ التقوى، أو بغري لفظها، املهم أن  ء أ عز وجل تصح اخلطبة هبا، سوا

ه قال أطيعوا اهللا وال تعصوه، فإن هذا وصية بالتقوى، : يأيت بمعناها، فلو أ

  .اتقوا اهللا: حتى ولو مل يقل
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أن تكون باللغة العربية مع القدرة عىل : ط صحة اخلطبتنيكذلك من رشو

ذلك، فأما إذا عجزوا تصح باألعجمية، أما إذا كانوا قادرين عىل اإلتيان 

  .باخلطبة باللغة العربية فال تصح إال بالعربية

بذلك أركان اخلطبة؛ التي هي محد اهللا والصالة عىل النبي  مرادهم ولعل

ءة آية والوصية بتقوى اهللا، أما ما سوى ذلك مما صىل اهللا عليه وسلم، وقرا 

ه ال بأس بذكره بغري  يزيد عىل األركان فيحتمل فيام يظهر من كالم حيتمل أ

  .العربية

: حضور أربعني ممن ُذكر، واملقصود بقوله: كذلك من رشوط اخلطبتني

ضور فلو أن اخلطيب بدأ اخلطبة من غري ح، يعني من أهل وجوهبا، َرا كِ ْن ذُ ِممَّ 

أربعني، كان العدد مثًال ثالثني، وخطب اخلطبتني، فلام ُأقيمت الصالة، حرض 

  ال ما تصح الصالة، ليش؟: تتمة األربعني، نقول

ألن اخلطبة مل تصح، ومن رشوط صحة اخلطبة أن حيرضها أربعون من 

أهل وجوهبا، وإذا مل حيرضها أربعون من أهل وجوهبا مل تصح اخلطبة، وإذا مل 

طبة، مل تصح صالة اجلمعة؛ ألن من رشط صحة صالة اجلمعة تقدم تصح اخل

ٌم ِخلُْطَبَتْنيِ : اخلطبتني، قال   .َكَذا َتَقدُّ

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يوفقنا للعلم 

  .النافع، والعمل الصالح

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  .هللا رب العاملنيواحلمد 
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٢٢() األحد(: يوم - ٦٤: رقم الدرس

ــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــَربُ   )١٩٠(  وُســــــــــــــــنَّ َســــــــــــــــْرتُ َعــــــــــــــــْوَرٍة َتَطهُّ   َوَمْوِضـــــــــــــــــٌع َعـــــــــــــــــاٍل َوَأْوَىل ِمنْ

ــــــــــبِالْعــــــــــَتْســــــــــلِيَمٌة بَ  ــــــــــُعوِد ُمْق ــــــــــال  )١٩١(  َد الصُّ   ُجُلوُســــــــــُه َوْقــــــــــَت األَذاِن ُمْكِم

ــا َأْو   )١٩٢(  َواْعــــــــــــــــــــــتَِامدُ  ُخْطَبَتــــــــــــــــــــــْنيِ ْنيَ َوَبــــــــــــــــــــــ   ُوُه يـــــــــــــــرُ َادُ ْحـــــــــــــــنَ َعـــــــــــــــَىل َعًصـــــــــــــ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

كلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن سنن ورقم هذا الدرس أربعة وستون، ونت

  .اخلطبة

  :يف ذكر سنن اخلطبة، قال قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــَربُ   )١٩٠(  وُســــــــــــــــنَّ َســــــــــــــــْرتُ َعــــــــــــــــْوَرٍة َتَطهُّ   َوَمْوِضـــــــــــــــــٌع َعـــــــــــــــــاٍل َوَأْوَىل ِمنْ

ــــــــــبِالْعــــــــــَتْســــــــــلِيَمٌة بَ  ــــــــــُعوِد ُمْق ــــــــــال  )١٩١(  َد الصُّ   ُجُلوُســــــــــُه َوْقــــــــــَت األَذاِن ُمْكِم

ــا َأْو   )١٩٢(  ْطَبَتــــــــــــــــــــــْنيِ َواْعــــــــــــــــــــــتَِامدُ  ُخ ْنيَ َوَبــــــــــــــــــــــ   ُوُه يـــــــــــــــرُ َادُ ْحـــــــــــــــنَ َعـــــــــــــــَىل َعًصـــــــــــــ

: سرت العورة، قال: ذكر الناظم هنا سنن اخلطبة، األول من سنن اخلطبة

د بذلك لو أن اخلطيب مثًال خطب اجلمعة ويف جزء مثًال وُسنَّ َسْرتُ َعْوَرةٍ   ، واملرا

ثًال بخشبة املنرب، افرتاض من فخذه مكشوف متام، ولكنه مستور عن الناس م

نعم اخلطبة صحيحة، إذ أن سرت : هذا طبًعا، فهل اخلطبة صحيحة؟ نقول

  .العورة يف اخلطبة ليس برشط لصحتها، وإنام هو من سننها ومن كامالهتا
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ه جيوز للخطيب أن يصعد عىل املنرب : وال يقول قائل هل معنى هذا أ

د،: كاشًفا عارًيا، نقول ه لو انكشف مثًال جزء  ال ليس هذا املرا د أ وإنام املرا

انقطع جزء من الثوب، فبدا الفخذ ولكنه كان مستوًرا عن أعني الناس 

بس ثوب، أو : باخلشب يف املنرب مثًال، فواصل اخلطبة، وقال زل أ بعد اخلطبة أ

  .أربط يشء عىل هذا اخلرق املوجود جهة الفخذ، فتصح اخلطبة

ًضا التطهر ب أن خيطب بالناس متطهًرا من احلدث ومن من سنن اخلطبة أ

ه خطب بالناس غري متوضأ، نقول اخلطبة صحيحة، : النجاسة، لو فرضنا أ

لكن األوىل، واألفضل أن يكون متطهًرا يعني متوضأ، طبًعا هذه اخلطبة، أما 

ه البد من الوضوء   .الصالة واضح األمر أ

ل، واألفضل أن أن تكون اخلطبة عىل موضع عا: الثالث من سنن اخلطبة

، وهلذا  يكون عىل منرب، وإن مل جيد خطب عىل موضع مرتفٍع ولو مل يكن منًربا

؛ ألن النبي عليه الصالة والسالم اختذ َوَمْوِضٌع َعاٍل َوَأْوَىل ِمنَْربُ : قال الناظم

  .منًربا عليه الصالة والسالم

أمومني إذا أقبل عليهم، قا: كذلك من سنن اخلطبة : لالسالم عىل ا

ُعوِد ُمْقبِالعْ َتْسلِيَمٌة بَ  ، لعلها تسليمه، عىل كل حال اعتمدوا ما عندكم يف َد الصُّ

ه ُعوِد ُمْقبِالعْ بَ  هَتْسلِيمَ : النسخة، والذي يظهر أ ؛ يعني بعد ، هذا أحسنَد الصُّ

  .ُمْقبِال: صعوده عىل املنرب إذا أقبل عىل الناس يسلم عليهم، وهذا معنى قوله
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ُجُلوُسُه : أن جيلس إىل فراغ األذان، قال: ن سنن اخلطبةكذلك من السن

، فإذا صعد املنرب، وأقبل عىل الناس وسلم عليهم مقبًال َوْقَت األَذاِن ُمْكِمال

ُجُلوُسُه َوْقَت األَذاِن عليهم، ثم رشع املؤذن يف األذان جيلس وقت األذان، 

  .كله، وجيلس حتى ُيكمل األذان، حتى يكتمل األذان ُمْكِمال

؛  ُخْطبَتَْنيِ ْنيَ َوبَ : جلوسه بني اخلطبتني، قال الناظم: كذلك من سنن اخلطبة

  .يعني املستحب للخطيب أن جيلس بني اخلطبتني

 َواْعتَِامدُ : اعتامد اخلطيب عىل عصا أو نحوه، قال: كذلك من سنن اخلطبة

نحو ذلك، هذا  ، فيعتمد عىل العصا أو عىل قوس أوُوُه يرُ َادُ حْ نَ َعَىل َعًصا َأْو 

  .ثابت عن النبي عليه الصالة والسالم

هذا الكالم عن بعض سنن اخلطبة، ونسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف 

  .الدين، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٢٣() االثنني(: يوم - ٦٥: رقم الدرس
ـــــــــــــ ُخْطَبـــــــــــــ ـــــــــــــْوِت َوَقْرصُ   ٍة َوَرْفـــــــــــــُع الصَّ

  

  ُدَعــــــــــــاُؤُه ِفيَهــــــــــــا َفُصــــــــــــْن َعــــــــــــْن َفــــــــــــْوِت   )١٩٣(

ــــــــــــــَوُســــــــــــــنَّ َأْن يَ    ــــــــــــــ َرأَ ِيفِ ْق ــــــــــــــالِة بِاْل   ـالصَّ

  

ــــــــــــــــــــــــ  )١٩٤( ــــــــــــــــــــــــاِفُقوَن وَ ـ ــــــــــــــــــــــــُجْمَعِة َواملنَ   ْل ُنِق

ـــــــ   ـــــــ( )ِح اْســـــــمَ َســـــــبّ (ـبِ َ ـــــــى )كَ اَهـــــــْل َأ َ   َوَأ

  

ــــــْجَدُة ُثــــــ ِيفِ   )١٩٥( ـــــــى( مَّ َفْجِرَهــــــا السَّ َ   )َهــــــْل َأ

  .م عليكم ورمحة اهللالسال  

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

هذا هو الدرس اخلامس والستون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

يات، قال الناظم وفقه  نتكلم فيه عن بعض سنن اجلمعة، ونبدأ أوًال بقراءة األ

تتمة لسنن خطبة اجلمعة التي سبقت معنا يف الدرس اهللا، وهذا الكالم هو 

ايض، قال   :ا
ـــــــــــــْوِت  ـــــــــــــ ُخْطَبـــــــــــــٍة َوَرْفـــــــــــــُع الصَّ   َوَقْرصُ

  

  ُدَعــــــــــــاُؤُه ِفيَهــــــــــــا َفُصــــــــــــْن َعــــــــــــْن َفــــــــــــْوِت   )١٩٣(

ــــــــــــــَوُســــــــــــــنَّ َأْن يَ    ــــــــــــــ َرأَ ِيفِ ْق ــــــــــــــالِة بِاْل   ـالصَّ

  

ــــــــــــــــــــــــ  )١٩٤( ــــــــــــــــــــــــاِفُقوَن وَ ـ ــــــــــــــــــــــــُجْمَعِة َواملنَ   ْل ُنِق

ـــــــ   ـــــــ( )ِح اْســـــــمَ َســـــــبّ (ـبِ َ ـــــــى )كَ اَهـــــــْل َأ َ   َوَأ

  

ــــــْجَدُة ُثــــــ ِيفِ   )١٩٥( ـــــــى( مَّ َفْجِرَهــــــا السَّ َ   )َهــــــْل َأ

أوًال سنن اخلطبة، فمن سنن اخلطبة تقصري اخلطبة، لئال يطيل  ُنكمل  

الضابط يف : اإلمام يف خطبته، وإنام ُيقرص فيها، وما هو ضابط التقصري، نقول

ه كان ذلك هو الُعرف واهللا أعلم، وقد جاء عن النبي صىل اهللا  عليه وسلم أ

ه خيطب يف عرش ثوان، نقول يأيت : خيطب بصورة ق، وليس معنى التقصري أ

ِذيَن آَمنُوا {احلمد هللا، وصىل اهللا عىل رسول، : بأركان اخلطبة، يقول َا الَّ َياَأهيُّ
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ُْتْم ُمْسلُِموَن  َ َحقَّ ُتَقاتِِه َوَال َمتُوُتنَّ إِالَّ َوَأ َّ ُقوا ا ، ]١٠٢: عمران آل[} )١٠٢(اتَّ

د ذلك، فالنبي : يقول !وجيلس ا أطبق السنة بتقصري اخلطبة، ال، ليس املرا أ

  .عليه الصالة والسالم كان خيطب بسورة ق

ًضا رفع الصوت فيها؛ حتى يبلغ إىل أكرب عدد ممكن : من سنن اخلطبة أ

  .مكربات للصوتمن احلارضين، واآلن احلمد هللا صار فيه 

دعاؤه يف اخلطبة للمسلمني، دعاؤه للمسلمني يف  :كذلك من سنن اخلطبة

، يعني صن َفُصْن َعْن َفْوِت : ، ومستحب فيها، قالاخلطبة هو سنة من سننها

خطبتك عن أن تفوتك هذه السنن، عن فوت هذه السنن؛ يعني تفوتك هذه 

ت هذه السنن   .السنن، حاول أن تصون اخلطبة عن فوا

ىل موضوع آخر الذي ذكره الناظم يف هذا ما يتعلق بسنن اخلطبة، ننتقل إ

ءة يف يوم اجلمعة، ماذا يقرأ اإلنسان يف يوم اجلمعة؟  يات وهو القرا هذه األ

وسن : بالنسبة لصالة اجلمعة يستحب له أن يقرأ باجلمعة واملنافقون، قال: قال

َ ِيفِ قْ َوُسنَّ َأْن يَ : أن يقرأ إما باجلمعة واملنافقون، أو سبح والغاشية، قال الةِ  َرأ الصَّ

  .، إذن هذا مستحببِاْجلُْمَعِة َواملنَافُِقونَ 

َ ( )ِح اْسمَ َسبّ (ـبِ  ْل ُنقِ وَ  ، اليل هو اليشء الثاين، سبح اسم؛ سبح اسم )كَ اَهْل َأ

اك؛ اليل هي سورة الغاشية، فيختار  ربك األعىل، بسورة األعىل، وهل أ

قرأ بسبح والغاشية، اخلطيب؛ إن قرأ يف اجلمعة واملنافقون فهذا ثابت، وإن 

ًضا ُنقل عن النبي صىل اهللا عليه وسلم   .فهذا أ
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ءة املستحبة يف يوم اجلمعة ًضا من القرا ءة يف صالة الفجر يوم : أ القرا

  اجلمعة، ما هو املرشوع يف يوم اجلمعة يف صالة الفجر؟

م تنزيل، ُيستحب أن يقرأ : نقول بالسجدة واإلنسان، يقرأ سورة أ

ْنَساِن ِحٌني {: يف الركعة الثانية بسورة اإلنسانالسجدة، ويقرأ  َى َعَىل اْإلِ َهْل َأ

ْهرِ  ْجَدُة ثُ  ِيفِ : ، وهذا معنى قول الناظم]١: اإلنسان[} ِمَن الدَّ َهْل ( مَّ َفْجِرَها السَّ

َى ْهِر َملْ َيُكْن {: ، يقصد هبا سورة اإلنسان)َأ ْنَساِن ِحٌني ِمَن الدَّ َى َعَىل اْإلِ َهْل َأ

  .، إىل آخر السورة]١: اإلنسان[} )١(َشْيًئا َمْذُكوًرا 

هذا ما يتعلق ببعض سنن اجلمعة، ونسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا ممن 

  .يطبق السنة، وأن يفقهنا يف الدين

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٢٤() ءُ االثالث(: يوم - ٦٦: رقم الدرس

ـــــــــــــــــٌب َوَأنْ  ِســــــــَن ُلْبًســــــــ  )١٩٦(  َوُســـــــــــــــــنَّ ُغْســـــــــــــــــٌل َوَتَطيُّ ــــــــاٌر َوا اُحيْ   َأنْ ْطَمــــــــَواْبتَِك

ــــــــالءِقــــــــَرا  ـــــ  )١٩٧(  ةُ َ ُ الَكْهــــــــِف َوإْكَثــــــــاُر الصَّ ـــــَىل النَّب َعا َتْرُجـــــو الُعـــــال يِّ َع   َوالـــــدُّ

ـــــــــــــــــَوللرِّ   )١٩٨(  َوال ُتِقـــــــــــْم َعـــــــــــِن اَملَكـــــــــــاِن َقاِعـــــــــــَدا   طَّ َجاِهــــــــــــــــــَداَقـــــــــــــــــاِب ال َختَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

اظم وفقه فيه عن آداب اجلمعة، قال الن ورقم هذا الدرس ستة وستون نتكلم

  :اهللا يف الكالم عن آداب اجلمعة

ـــــــــــــــــٌب َوَأنْ  ِســــــــَن ُلْبًســــــــ  )١٩٦(  َوُســـــــــــــــــنَّ ُغْســـــــــــــــــٌل َوَتَطيُّ ــــــــاٌر َواُحيْ   َأنْ ْطَمــــــــا َواْبتَِك

ــــــــالءِقــــــــَرا  ـــــ  )١٩٧(  ةُ َ ُ الَكْهــــــــِف َوإْكَثــــــــاُر الصَّ ـــــَىل النَّب َعا َتْرُجـــــو الُعـــــال يِّ َع   َوالـــــدُّ

ـــــــــــــــــَوللرِّ   )١٩٨(  َوال ُتِقـــــــــــْم َعـــــــــــِن اَملَكـــــــــــاِن َقاِعـــــــــــَدا   طَّ َجاِهــــــــــــــــــَداَقـــــــــــــــــاِب ال َختَ

يات بعض آداب اجلمعة، فمن آداب اجلمعة؛ وهي  ذكر الناظم يف هذه األ

من األمور املستحبة؛ الغسل يوم اجلمعة، والغسل يوم اجلمعة من السنن 

املستحبة الثابتة عن النبي عليه الصالة والسالم يف أحاديث كثرية حتى ذهب 

  .الغسل يوم اجلمعة بعض العلامء إىل وجوب
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، يتعطر، كذلك من آداب التطيب؛ أن يتطيب: كذلك من آداب اجلمعة

؛ يعني أن يلبس أحسن اُحيِْسَن ُلبًْس  َوَأنْ : اجلمعة أن يلبس أحسن ثيابه، قال

  .ثيابه

االطمئنان وعدم العبث، أو قبل : كذلك من سنن وآداب اجلمعة

إىل اجلمعة؛ أن يذهب إليها  التبكرياالطمئنان، االبتكار، واملقصود باالبتكار؛ 

  .مبكًرا وال يتأخر، حيرص أن يبكر قدر اإلمكان

ناء : كذلك من آداب اجلمعة االطمئنان؛ وهو ترك العبث، فال يعبث يف أ

ناء اخلطبة، خطبة اجلمعة، ال يعبث بيده يف احلىص، ويف  الصالة، وال يف أ

  . كالم اخلطيبالسجاد ونحو ذلك، وإنام يطمئن وخيشع وينتبه إىل

قراءة سورة الكهف، يقرأ سورة الكهف يوم : كذلك من آداب اجلمعة

اجلمعة، كذلك من آداب اجلمعة إكثار الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم 

ام عليه  ام، فيكثر اإلنسان فيه من الصالة عىل سيد األ فإن اجلمعة سيد األ

ًضا ثبت يف احلديث  عن النبي عليه الصالة والسالم؛ الصالة والسالم، وهذا أ

  .وهو األمر بكثرة الصالة عىل النبي عليه الصالة والسالم ويف يوم اجلمعة

الدعاء، فإن يوم اجلمعة فيه ساعة إجابة، فُيكثر : كذلك من آداب اجلمعة

َعا َتْرُجو الُعال: اإلنسان يف يوم اجلمعة من الدعاء، قال ؛ يعني أن تدعو اهللا َوالدُّ

  .وترجو بدعائك هذا العال واخلري يف الدنيا واآلخرة عز وجل،
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أال يقيم غريه من مكانه، إذا جئت يوم اجلمعة : كذلك من آداب اجلمعة

ا متعود : فال تقم أحًدا من مكانه لتجلس، تأيت إىل مكان، وتقول يا أخي، قم أ

إين أصيل يف هذا املكان، ال، إذا وجدت ُفرجة اجلس فيها، وال تقم غري من 

  .َوال ُتِقْم َعِن اَملَكاِن َقاِعَدا: مكانه، قال

بتخطي أال تتخطى رقاب الناس، املقصود : كذلك من آداب اجلمعة

الرقاب، بعض الناس يأيت متأخًرا يوم اجلمعة، و يبدأ يتعدى من فوق هذا، 

وهذا حتى يصل إىل الصف األول، ال تتخطى رقاب الناس فإن هذا يؤذي 

  .»اجلس فقد آذيت وآنيت«: ديثالناس، وقد جاء يف احل

عىل كل حال هذه بعض آداب اجلمعة، ونسأل اهللا أن جيعلنا ممن يتأدب 

  .بآداب اإلسالم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٢٥() ءُ األربعا(: يوم - ٦٧: رقم الدرس

ْث َواْســـــــــــَتِمْع لِلُخْطَبـــــــــــةِ َوال َحتـــــــــــ ــــــــــًة َفـــــــــِذْي ِمــــــــــْن ُســــــــــنَّةِ   )١٩٩(  دَّ يَّ   َواْرَكـــــــــْع َحتِ

  َصـــــــــــــــــِعيدِ  َوْهــــــــــــــــَي َكُجْمَعــــــــــــــــٍة َوِيفِ   )٢٠٠(  َفـــــــــــــْرُض كَِفاَيـــــــــــــٍة َصـــــــــــــالُة الِعيـــــــــــــدِ 

ـــــــــِن اْرتَِفـــــــــا َوالِ ِع ِم ـــــــــْمِس للـــــــــزَّ ــــــــــــــــَاملِ  َوُســــــــــــــــنَّ َتْبِكــــــــــــــــريٌ   )٢٠١(  الشَّ   َمــــــــــــــــَع اجلَ

  .محة اهللالسالم عليكم ور

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا، فهذا الدرس هو الدرس السابع والستون من رشح النظم 

اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن تكملة باب اجلمعة، ثم نتكلم عن صالة 

  .العيد

  :قال الناظم وفقه اهللا

ْث َواْســـــــــــَتِمْع لِلُخْطَبـــــــــــةِ َوال َحتـــــــــــ ـــــــــًة َفــــــــــِذْي ِمـــــــــْن ُســــــــــنَّةِ   )١٩٩(  دَّ يَّ   َواْرَكـــــــــْع َحتِ

  :صالة العيد

  َصـــــــــــــــــِعيدِ  َوْهــــــــــــــــَي َكُجْمَعــــــــــــــــٍة َوِيفِ   )٢٠٠(  َفـــــــــــــْرُض كَِفاَيـــــــــــــٍة َصـــــــــــــالُة الِعيـــــــــــــدِ 

ـــــــــِن اْرتَِفـــــــــا َوالِ ِع ِم ـــــــــْمِس للـــــــــزَّ ــــــــــــــــَاملِ  َوُســــــــــــــــنَّ َتْبِكــــــــــــــــريٌ   )٢٠١(  الشَّ   َمــــــــــــــــَع اجلَ

يات أوًال  يتكلم الناظم عن استكامل ما يتعلق بآداب اجلمعة، : يف هذه األ

ناء اخلطبة، ال اإل: داب اجلمعةفمن آ نصات للخطبة، لئال يتحدث اإلنسان يف أ

حتدث واستمع للخطبة، أو ال حتدث؛ يعني ال تتحدث مع غريك، أو ال حتدث 

  .غريك
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ناء اخلطبة، وهذا أدٌب من  فهذا كله صحيح أن اإلنسان ال يتكلم يف أ

  .آداب اجلمعة؛ وهو اإلنصات

ْث َواْسَتِمْع لِلُخْطَبةِ َوال َحت : كذلك من اآلداب، قال ، هذا هو األدب دَّ

  .األول؛ وهو اإلنصات

صالة حتية للمسجد، إذا دخل واإلمام خيطب، : كذلك من آداب اجلمعة

ال أصيل حتية املسجد، : خيطب، فهل جتلس وأقول إذا دخلت املسجد واإلمام

صل حتية املسجد ولو كان اإلمام يف خطبته، وهذا معنى قول : وال تصيل؟ نقول

؛ يعني أن حتية املسجد سنة، ولو كان اإلمام يف َواْرَكْع َحتِيًَّة َفِذْي ِمْن ُسنَّةِ : الناظم

ناء اخلطبة   .أ

ثم انتقل الناظم إىل الكالم عن صالة العيد، فبّني حكم صالة العيد، ما 

، إذن حكم صالة العيد أهنا فرض ْرُض كَِفاَيٍة َصالُة الِعيدِ فَ : حكمها، قال

كفاية، إذا قام هبا من يكفي سقط اإلثم عن الباقني، فلو ذهب جمموعة من أهل 

البلد أكثر من أربعون شخًصا أو أكثر وصلوا صالة العيد، فإن الباقني من أهل 

مون، وهذا معنى قوله   .ُة الِعيدِ َفْرُض كَِفاَيٍة َصال: البلد ال يأ

مون مجيًعا، طيب، ما هي أحكام  وأما إذا تركها أهل البلد كلهم فإهنم يأ

؛ يعني يف رشوطها كرشوط اجلمعة، َوْهَي َكُجْمَعةٍ : ورشوط صالة العيد، قال

  .وقد سبق معنا من رشوط اجلمعة، الوقت، وكذلك العيد ال تقوم إال بالوقت

  .طبًعا العيد وقتها سيذكره بعد قليل
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العدد، فال تصح اجلمعة إال بأربعني، : ذلك األمر الثاين من الرشوطك

  .كذلك العيد ال تصح إال باألربعني

االستيطان، فال تصح إقامة اجلمعة يف البوادي، : كذلك من رشوط اجلمعة

  .كذلك صالة العيد ال تقام يف البوادي، وإنام تقام يف القرى واملدن

؛ معناها أهنا َصِعيدِ  َوِيفِ : معنى قول الناظم هنا، ما َصِعيدِ  َوِيفِ : قال الناظم

مستحب إقامة العيد يف صحراء قريبة من البنيان، واضح؟ بخالف اجلمعة فإن 

فإن األفضل إقامتها يف صحراء قريبة من  األصل إقامتها يف البلد، أما العيد

  .البنيان

  .هذا ما يتعلق بصالة العيد، من جهة مكان إقامتها

  قت صالة العيد؟طيب، ما هو و

َوالِ ِع ِمِن اْرتَِفا: قال الناظم ْمِس للزَّ ؛ إذن وقت صالة العيد من ارتفاع الشَّ

اذا قلنا : إىل قبيل الزوال؟ الناظم قال: الشمس قيد رمح إىل قبيل الزوال، و

َوالِ ِع ِمِن اْرتَِفا ْمِس للزَّ َوالِ  :إىل قبيل الزوال، طبًعا قوله: ، ونحن قلناالشَّ  ؛للزَّ

هذا عىل سبيل التقريب، وإال فاحلقيقة أن وقتها ينتهي قبل الزوال بوقت يسري؛ 

نا ذكر   نا أن ما قبل الزوال وقت هني بمقدار مخس دقائق تقريًبا، واضح؟أل

إذن من ارتفاع الشمس إىل قبيل الزوال؛ يعني ما بني وقتي النهي الذي هو 

  .وقت صالة الضحى، هذا هو وقت صالة العيد
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الكالم عن سنن صالة العيد، : ن املسائل التي تتعلق بصالة العيدكذلك م

التبكري إليها، فُيستحب لإلنسان : وسنذكر يف هذا الدرس سنتني؛ السنة األوىل

أن يبكر إىل صالة العيد، إذا صىل الفجر، واغتسل وجتهز، فإنه يبادر إىل التبكري 

  .إىل صالة العيد، هذا هو األفضل واملستحب

سننها التجمل، وأن يلبس اإلنسان أحسن ثيابه، وهذا معنى كذلك من 

، يعني مع لبس أحسن الثياب، وأن خيرج َمَع اجلََاملِ  َوُسنَّ َتْبِكريٌ : قول الناظم

اإلنسان إليها يف أحسن هيئة، لكن ُحيذر هنا من خروج النساء متربجات 

  .متجمالت أمام الرجال

غريها من الصلوات من غري تزين  املرأة خترج إىل صالة العيد، وخترج إىل

يظهر للرجال، فتحذر األخوات من هذه القضية، ونكمل إن شاء اهللا، يف 

  .الدرس القادم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٢٦() اخلميس(: يوم - ٦٨: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــْريِ بِ ْكبِ   َرْكَعَتْنيِ ِزْد ِمــــــــــــــــــــــــــَن التَّ

  

ـــــــــــــــــِهْريِ ًســـــــــــــــــا َوَمخْ ِســـــــــــــــــتً   )٢٠٢( ـــــــــــــــــَن الشَّ   ا َذا ِم

ـــــــــ( )ِح اْســـــــــمَ َســـــــــبّ (َوُســـــــــنَّ    َ ـــــــــْل َأ   )كَ اَ َه

  

ـــــــــــــــارْ جَ فِيَهـــــــــــــــا بِ   )٢٠٣( ـــــــــــــــ عَ ْهـــــــــــــــٍر َف َ   كَ اَ َمـــــــــــــــا َأ

ــــــــــــــــــــــــــاِن بَ    َ ْعــــــــــــــــــــــــــَوُخْطَبَت   ا َدَها َفَكــــــــــــــــــــــــــربَّ

  

ًال ا َوَســــــــــــــــــــــــْبعً تِْســــــــــــــــــــــــعً   )٢٠٤( ــــــــــــــــــــــــا َأوَّ   َرا  َوَذكِّ

  .م عليكم ورمحة اهللالسال  

احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، هذا هو الدرس الثامن 

والستون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن سنن صالة 

  : قال الناظمالعيد، 
ــــــــــــــــــــــــــْريِ  ْكبِ ــــــــــــــــــــــــــَرْكَعَتْنيِ ِزْد ِمــــــــــــــــــــــــــَن التَّ   بِ

  

ـــــــــــــــــِهْريِ ًســـــــــــــــــا َوَمخْ ِســـــــــــــــــتً   )٢٠٢( ـــــــــــــــــَن الشَّ   ا َذا ِم

ـــــــــ( )ِح اْســـــــــمَ َســـــــــبّ (نَّ َوُســـــــــ   َ ـــــــــْل َأ   )كَ اَ َه

  

ـــــــــــــــارْ جَ فِيَهـــــــــــــــا بِ   )٢٠٣( ـــــــــــــــ عَ ْهـــــــــــــــٍر َف َ   كَ اَ َمـــــــــــــــا َأ

ــــــــــــــــــــــــــاِن بَ    َ ْعــــــــــــــــــــــــــَوُخْطَبَت   ا َدَها َفَكــــــــــــــــــــــــــربَّ

  

ًال ا َوَســــــــــــــــــــــــْبعً تِْســــــــــــــــــــــــعً   )٢٠٤( ــــــــــــــــــــــــا َأوَّ   َرا  َوَذكِّ

م، أن تصىل العيد بركعتني مع زيادة    من سنن صالة العيد أهيا األخوة الكرا

هذا ما فيه إشكال، وأما من جهة السنن، فإن ركعتان،  التكبري، إذن صالة العيد

من سنن صالة العيد التكبريات الزوائد يف كل ركعة من الركعات، وهذه 

التكبريات الزوائد كام قال الناظم سًتا ومخًسا؛ يعني يكرب يف األوىل بعد تكبرية 

  .اإلحرام ست تكبريات زائدة

م، ثم بعده ت، هذه ا يزيد كم؟ ست تكبريا اهللا أكرب، يكرب تكبرية اإلحرا

يف األوىل، وأما يف الثانية فيزيد بعد تكبرية االنتقال طبًعا بعد ما يستتم قائًام يكرب 

  .سًتا يف األوىل، ومخًسا يعني يف الثانية: مخس تكبريات زوائد، قال الناظم
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ِهْريِ : ثم قال   .؛ يعني هذا أمٌر معروف مشهور عند الفقهاءَذا ِمَن الشَّ

من سنن صالة العيد أن يقرأ يف األوىل بسبح اسم ربك األعىل، ويف كذلك 

ءة سبح، والغاشية، قال: الثانية اك حديث الغاشية، قرا ؛ )ِح اْسمَ َسبّ (َوُسنَّ : هل أ

َ (اليل هي سورة سبح اسم ربك األعىل،  اك حديث )كَ اَ َهْل َأ ، يعني سورة هل أ

  .ة بالغاشيةالغاشية، فيقرأ يف األوىل بسبح، ويف الثاني

؟   وهل يقرأها جهًرا أو ًرسا

ءة، قال ، وهذه السنة الثالثة؛ اجلهر بالقرا ؛ يعني ْهرٍ جَ فِيَها بِ : يقرأها جهًرا

ءة،  َ  عَ َفارْ اجلهر بالقرا تك، كَ اَ َما َأ ؛ يعني فارع واحفظ وراعي هذه األمور التي أ

  .وُذكرت لك، فإهنا من السنن

، َدَهاعْ َوُخْطَبَتاِن بَ : بعدها، قال كذلك من سنن صالة العيد؛ اخلطبتان

فُيستحب أن خيطب بعد صالة العيد بخطبتني، وهاتان اخلطبتان ليستا فرًضا، 

اخلطبتني، صح  وإنام هي من السنن، السنة أن يأيت باخلطبتني، فإن مل خيطب

  .ذلك؛ ألهنا من السنن

 كذلك من سنن صالة العيد؛ أن يكرب يف اخلطبيتني، يفتتح اخلطبتني

بالتكبري، اخلطب؛ خطب اجلمعة وغريها األصل أهنا ُتفتتح باحلمد، أما خطبة 

العيد فُيستحب أن ُتفتتح بالتكبري، ويكرب يف األوىل بتسع تكبريات، ويف الثانية 

ًال ا َوَسْبعً تِْسعً : بسبع تكبريات، وكذلك ُيذكر فيهام، قال   .َرا  َوَذكِّ ا َأوَّ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٣٠٢  

ًال : قوله خطبة، فكربا تسًعا يف األوىل، وسبًعا يف ؛ يعني يف أول كل َأوَّ

ًال : الثانية، وقوله : ؛ يعني يف أول اخلطبة، األوىل، ويف أول اخلطبة الثانية، قالَأوَّ

  .؛ يعني ُيستحب لإلمام أن يذكر الناس ويعظ الناس يف خطبة العيدَرا َوَذكِّ 

قام عيد ومن األمور التي ُيذكر هبا ما يتعلق بمناسبة املقام، فمن مناسبة م

الفطر أن يذكرهم بزكاة الفطر، ومن مناسبة عيد األضحى أن يذكر الناس 

  .باألضحية ويبني هلم حكم األضحية

  .هذا ما يتعلق بسنن صالة العيد، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/ ٢٨() السبت(: يوم - ٦٩: رقم الدرس

ًْضــــــ  )٢٠٥(  ُمْطَلَقـــــــــــا ّربْ َلْيَلـــــــــــِة الِعيـــــــــــَدْيِن َكـــــــــــ ِيفِ  ــــــِة َأ ــــــ ِذي اِحلجَّ   َقــــــاْطلِ ا أُ َوَعْرشِ

ــــــَب ُكــــــلٍّ  ــــــــــدً   )٢٠٦(  ِمــــــْن ُفــــــُرْوٍض ُعِرَفــــــهْ  َعِقي ــــــــــةْ ُمَقيَّ ــــــــــوَ ِْم َعَرَف ــــــــــْن َفْجــــــــــِر ي   ا ِم

ـــــــــيِق إال َمـــــــــْن بِ  ــــْن ُظْهــــرِ   )٢٠٧(  ْج َحـــــــــآلِخـــــــــِر التَّْرشِ   َلــــْج يــــوَ ِْم النَّْحــــِر َوْقُتــــُه وَ  ِم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس التاسع والستون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل 

ة التكبري يف العيدين، قال الناظم وف   :قه اهللانتكلم فيه عن مسأ

ًْضــــــ  )٢٠٥(  ُمْطَلَقـــــــــــا ّربْ َلْيَلـــــــــــِة الِعيـــــــــــَدْيِن َكـــــــــــ ِيفِ  ــــــِة َأ ــــــ ِذي اِحلجَّ   َقــــــاْطلِ ا أُ َوَعْرشِ

ــــــَب ُكــــــلٍّ  ــــــــــدً   )٢٠٦(  ِمــــــْن ُفــــــُرْوٍض ُعِرَفــــــهْ  َعِقي ــــــــــةْ ُمَقيَّ ــــــــــوَ ِْم َعَرَف ــــــــــْن َفْجــــــــــِر ي   ا ِم

ـــــــــيِق إال َمـــــــــْن بِ  ــــْن ُظْهــــِر يــــوَ ِْم النَّْحــــ  )٢٠٧(  ْج َحـــــــــآلِخـــــــــِر التَّْرشِ   َلــــْج ِر َوْقُتــــُه وَ ِم

يات عن تكبري العيدين، وتكبري العيدين عىل  تكلم الناظم يف هذه األ

التكبري املطلق، بدأ به الناظم، والتكبري املطلق هو أن يكرب : نوعني؛ األول

اإلنسان يف كل ساعة من ساعات الليل والنهار، يكرب مطلًقا؛ اهللا أكرب واهللا 

 أكرب اهللا أكرب وهللا احلمد يف كل األوقات غري متقيٍد أكرب، ال إ إال اهللا، واهللا

  .بأدبار الصلوات

، هذا هو ُمْطَلَقا ّربْ َليَْلِة الِعيَدْيِن كَ  ِيفِ : وهذا يكون يف ليلتي العيدين، قال

املوضع األول؛ التكبري املطلق، التكبري يف ليلتي العيدين، يعني إذا غربت 
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ليلة عيد الفطر، فحينئٍذ يرشع  الشمس آخر يوم من رمضان، فقد دخلت

رع، يكربوا يف كل  اإلنسان يف التكبري املطلق، يف الطرقات، يف البيت، يف الشوا

  .وقٍت 

  .هذا بالنسبة للتكبري

كذلك يف ليلة عيد األضحى، يعني إذا غربت الشمس من يوم عرفة، فهذه 

  .ليلة عيد األضحى يبدأ اإلنسان يف التكبري املطلق

ملطلق ُيستحب يف كل عرش ذي احلجة، إذا دخل ذي كذلك التكبري ا

احلجة فإنه يستحب لإلنسان أن يكرب يف الطرقات، واألسواق والشوارع 

والبيت، يكرب يف كل وقت، غري متقيد بأدبار الصلوات، يف كل وقت، يكرب 

 تكبًريا مطلًقا، وجيهر هبذا التكبري؛ اهللا أكرب اهللا أكرب ال إ إال اهللا، واهللا أكرب

  .اهللا أكرب وهللا احلمد، إىل آخر هذه العرش

ًْض : قول الناظم ِة َأ ؛ يعني أن التكبري يف عرش ذي َقاْطلِ ا أُ َوَعْرشِ ِذي اِحلجَّ

ًضا تكبٌري مطلق   .، يعني غري مقيًداَقاْطلِ أُ ، احلجة أ

وانتقل بعد ذلك الناظم إىل الكالم عن التكبري املقيد، والتكبري املقيد 

ائض إذا ُصليت يف مجاعة، التكبري املقيد عقب كل فريضة إذا يكون عقب الفر

  ُصليت يف مجاعة، طيب متى يكون؟

  ؟، ما معنى هذا الكالمِمْن ُفُرْوٍض ُعِرَفهْ  َعِقيَب ُكلٍّ : قال
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؛ يعني بعد كل ِمْن ُفُرْوٍض ُعِرَفهْ  َعِقيَب ُكلٍّ عقيب يعني عقب بعد الصالة، 

ت ا ؛ يعني ُعرف ُعِرَفهْ : خلمس، وقولهفرٍض من الفروض اخلمس، الصلوا

التكبري، واهلاء هذه التي ُأضيفت يف آخر الشطر هذه هاء السكت، حرف ال 

حقت للرضورة،  ب، هاء السكت، وجيوز إحلاقه هنا ُأ وإال حمل له من اإلعرا

  .؛ يعني ُعرف التكبري يف أدبار الفرائضِمْن فُُرْوٍض ُعِرَفهْ  َعِقيَب ُكلٍّ : فاألصل

؛ التكبري املقيد متى يبدأ؟ يبدأ التكبري ا ِمْن َفْجِر يوَ ِْم َعَرَفةْ ُمَقيَّدً  ِرَفهْ عُ : قال

املقيد من فجر يوم عرفة، هذا لغري احلاج، جمرد ما يصيل صالة الفجر يوم عرفة 

إىل آخر فرض من  الظهر يوم عرفة،.. يبدأ يف التكبري بعد الصالة، وهكذا

ام الترشيق، صالة العرص ام الترشيقالفروض أ   . من آخر أ

ام الترشيق، هذا يف حق غري  إذن من فجر يوم عرفة، إىل عرص آخر أ

  .احلاج

وأما بالنسبة للحاج فإن الوقت يبدأ من ظهر يوم النحر، يعني عندنا يوم 

عرفة ما يف تكبري، بالنسبة للحاج، ما يف تكبري مقيد، وإنام يبدأ من ظهر يوم 

عد يوم عرفة، يوم العيد، والسبب يف ذلك أن املحرم النحر اليل هو يوم عرشة، ب

  .مشتغٌل قبل ذلك بالتلبية؛ لبيك  لبيك، إىل أن يرمي مجرة العقبة

ومجرة العقبة موعدها يف األفضل الذي رمى فيه النبي عليه الصالة 

والسالم، يكون ضحى يوم النحر، إذن أول فرض بعد رمي مجرة العقبة هو 
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ام الترشيق مثل غري الظهر يوم النحر  فيبدأ احلاج من ظهر يوم النحر إىل آخر أ

  .احلاجة

إذن النهاية يعني واحدة، ولكن البداية خيتلف احلاج عن غريه، عرص آخر 

ام الترشيق، ينتهي فيها التكبري املقيد، قال الناظم   ِمْن َفْجِر يوَ ِْم َعَرَفةْ : أ

ـــــــــيِق إال َمـــــــــْن بِ  ــــِر يــــوَ ِْم النَّْحــــِر َوْقُتــــُه وَ   )٢٠٧(  ْج َحـــــــــآلِخـــــــــِر التَّْرشِ ــــْن ُظْه   َلــــْج ِم

يعني إال من كان باحلج حاًجا فإنه من ظهر يوم النحر وقته ولج؛ يعني 

  .وقته دخل من ظهر يوم النحر، ولج يعني دخل

  .هذا ما يتعلق بمسائل التكبري، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  . رب العاملنيواحلمد هللا
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  ) ١٤٣٦/ ذو القعدة/  ٢٩() األحد(: يوم - ٧٠: رقم الدرس
ــــــــــــــــــَتَحْب    َولِْلُكُســــــــــــــــــوَفْنيِ َصــــــــــــــــــالٌة ُتْس

  

  اَعــــــــــــــــــــــــٍة َأَحــــــــــــــــــــــــْب َمجَ  َوِيفِ  اُمنَْفــــــــــــــــــــــــِردً   )٢٠٨(

  َمـــــــــــــــــَع الِقَيـــــــــــــــــاَمْنيِ ُرُكـــــــــــــــــوَعْنيِ َعـــــــــــــــــَىل   

  

ـــــــا انْ َام ِهلِ وُطـــــــ  )٢٠٩( ـــــــوُف َم ـــــــُث الُكُس   َىل َجـــــــ َحيْ

َد ِيفِ زَ َوَجـــــــــــــــــــــــاَز َأْن ُيـــــــــــــــــــــــ   ُكـــــــــــــــــــــــو ا   عِ الرُّ

  

ــــــــــــــــــــيَْس َأْن   )٢١٠( ــــــــــــــــــــوُخيْ َوَل   عِ َطــــــــــــــــــــَب بِاَملْرشُ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

احلمد هللا، هذا هو الدرس السبعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل 

  :نتكلم فيه عن صالة الكسوف، قال الناظم
ــــــــــــــــــَتَحْب    َولِْلُكُســــــــــــــــــوَفْنيِ َصــــــــــــــــــالٌة ُتْس

  

  اَعــــــــــــــــــــــــٍة َأَحــــــــــــــــــــــــْب َمجَ  ا َوِيفِ ُمنَْفــــــــــــــــــــــــِردً   )٢٠٨(

  َمـــــــــــــــــَع الِقَيـــــــــــــــــاَمْنيِ ُرُكـــــــــــــــــوَعْنيِ َعـــــــــــــــــَىل   

  

ـــــــا انْ َام وِهلِ ُطـــــــ  )٢٠٩( ـــــــوُف َم ـــــــُث الُكُس   َىل َجـــــــ َحيْ

َد ِيفِ زَ َوَجـــــــــــــــــــــــاَز َأْن ُيـــــــــــــــــــــــ   ُكـــــــــــــــــــــــو ا   عِ الرُّ

  

ــــــــــــــــــــيَْس َأْن   )٢١٠( ــــــــــــــــــــوُخيْ َوَل   عِ َطــــــــــــــــــــَب بِاَملْرشُ

يات عن حكم    صالة الكسوف، فبّني أن صالة تكلم الناظم يف هذه األ

، ما مها الكسوفان؟ َولِْلُكُسوَفْنيِ َصالٌة ُتْستََحْب : كسوف مستحبة، قالال

الكسوفان؛ مها كسوف الشمس والقمر، فإذا ُكسفت الشمس، وخسف القمر، 

  .فإنه ُيستحب لإلنسان أن يصيل

طيب، هل يصيل منفرًدا أو يصيل يف مجاعة، فام حكم أداء صالة الكسوف 

  يف مجاعة؟

فعلها للكسوف منفرًدا، وأن يصيل يف مجاعة ولكن  جيوز أن يصيل: نقول

؛ يعني يف مجاعة أفضل، اَعٍة َأَحْب َمجَ ا َوِيفِ ُمنَْفِردً : يف مجاعة أفضل، قال الناظم

  .أحب؛ يعني أفضل، أحب إىل اهللا عز وجل، ويكون هذا تفضيٌل رشعي
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الكالم عن صفة صالة : كذلك من األحكام التي تتعلق بصالة الكسوف

  .َمَع الِقيَاَمْنيِ ُرُكوَعْنيِ : ، قالالكسوف

ة األوىل كسوف عندنا فيها ركعتان طويلتان، يف كل أن صالة ال: إذن املسأ

ركعة أربع ركوعات، يعني يف الركعة األوىل يصيل ركعة فيها ركوعان، والركعة 

الثانية ركعة فيها ركوعان، يصري عندنا أربع ركوعات، كيف يكون ركعة فيها 

  ركوعان؟

بدأ أوًال يكرب ويقرأ الفاحتة، وسورة طويلة، ثم يركع ثم يرفع من الركوع، ي

سمع  ثم يقرأ الفاحتة مرة ثانية، وسورة طويلة، ثم يركع مرة أخرى، ثم يرفع

د ذلك، اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد، ثم يسجد ويتم الركعة، ثم يقوم بع

للركعة الثانية، ويقرأ يعني يسجد وجيلس بني السجدتني، ثم يسجد، ثم يقوم 

الفاحتة وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يرفع ويقرأ الفاحتة وسورة طويلة، ثم 

  .، ويكمل صالتهيركع، ثم يرفع سمع اهللا ملن محده، ربنا ولك احلمد

إذن تالحظ كيف أن الكسوف يف كل ركعة ركوعان، يصري عندنا أربع 

ِ طُ  َعَىل : ا قالإطالتها حتى ينجيل الكسوف، وهلذ ركوعات، ويستحب  َحيُْث َام وِهل

ه ؛ يعني أَىل جَ الُكُسوُف َما انْ  ه يصليها طويلًة إال إذا انجىل الكسوف، فإذا فرضنا أ

  .فةأطال يف الصالة ثم انجىل الكسوف، فإنه يكملها يتمها خفي

ِ طُ  َعَىل : وهذا معنى قول الناظم ، أما إذا انجىل َىل جَ  َحيُْث الُكُسوُف َما انْ َام وِهل

أربع ركوعات، هل هذا واجب؟ : الكسوف، فإنه يتمها خفيفة، بالنسبة لقولنا
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يف صالة  أو املجزئليس بواجب، الواجب يف صالة الكسوف، : نقول

ى يف كل ركعة بركوع واحدالكسوف أن    .يصيل ركعتني، حتى لو أ

، لكن األفضل يعني لو صىل ركعتني عىل الصالة العادية، فإن هذا جمزئ

  . كل ركعة ركوعنيأن جيعل يف

طيب لو جعل يف ركعة أكثر من ركوعني، لو صالها بست ركوعات، 

جيوز، وهذا معنى قول : ثالث ركوعات يف كل ركعة، جيوز وال ال؟ نقول

َد ِيفِ زَ َوَجاَز َأْن يُ : الناظم ُكو ا ، جيوز أن يزيد إىل عرش ركوعات، قال يف زاد عِ الرُّ

ى يف كل ركعة ثالث: املستقنع ركوعات أو أربع أو مخس جاز، يمكن  وإن أ

  .يصليها ست ركوعات، وثامن ركوعات، وعرش ركوعات

ه ال خيطب فيها، ليس من  ًضا ذكر الناظم من صفة صالة الكسوف؛ أ ثم أ

َطَب ُخيْ َوَليَْس َأْن : املستحبات، وال من سنن الكسوف أن خيطب، وهلذا قال

و رشوعة، لكن إذا ُوجد أمٌر يستدعي ؛ يعني أن اخلطبة فيها ليست معِ بِاَملْرشُ

اخلطبة، غري جمرد الكسوف، خيطب، والنبي عليه الصالة والسالم خطب 

لينبه الناس عىل أن الشمس والقمر ال تنكسف ملوت أحٍد وال  الكسوف

حلياته، فال ُيستحب اخلطبة ملجرد الكسوف، وإنام إذا ُوجد أمٌر يستدعي التنبيه 

  .نبه إليه

الة الكسوف، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا هذا ما يتعلق بص

ه وصحبه أمجعني   .حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة/  ١() االثنني(: يوم - ٧١: رقم الدرس
ــــــــــــــــــْدِب َأْرضِ    لَِقْحــــــــــــــــــِط َغْيــــــــــــــــــٍث َوِجلَ

  

ـــــــــــــَقا  )٢١١( ـــــــــــــْرضِ  ءِ َصـــــــــــــالُة االْستِْس ـــــــــــــْريَ َف   َغ

ـــــــــــــيَام ذُ    ـــــــــــــِد فِ ـــــــــــــُل َصـــــــــــــالِة الِعي ـــــــــــــَرا ِمْث   كِ

  

ــــــــــــــرِّ خُ َلِكــــــــــــــْن بِ   )٢١٢( ــــــــــــــْد ُح ــــــــــــــٍة َكــــــــــــــَام َق   َراْطَب

ـــــــ     َخاِضـــــــَعا ِمـــــــْن َمَعـــــــاصٍ  ايـــــــقِ نَ  َواْحُرضْ

  

ًال   )٢١٣( ــــــــــــــــــــــــــَذلُّ    َوَخاِشــــــــــــــــــــــــــَعا َوَصــــــــــــــــــــــــــاِئًام َت

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

 رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، هذا هو الدرس احلادي والسبعون يف

وبه إن شاء اهللا نختم كالمنا عن كتاب الصالة، ويف الدرس القادم إن شاء اهللا 

  .نبدأ يف كتاب اجلنائز

  :قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــــــــــْدِب َأْرضِ    لَِقْحــــــــــــــــــِط َغْيــــــــــــــــــٍث َوِجلَ

  

ـــــــــــــَقا  )٢١١( ـــــــــــــْرضِ  ءِ َصـــــــــــــالُة االْستِْس ـــــــــــــْريَ َف   َغ

ـــــــــــــِد ِفـــــــــــــ   ـــــــــــــُل َصـــــــــــــالِة الِعي ـــــــــــــَرا يَام ذُ ِمْث   كِ

  

ــــــــــــــرِّ خُ َلِكــــــــــــــْن بِ   )٢١٢( ــــــــــــــْد ُح ــــــــــــــٍة َكــــــــــــــَام َق   َراْطَب

ـــــــ     َخاِضـــــــَعا ِمـــــــْن َمَعـــــــاصٍ  اِقيـــــــنَ  َواْحُرضْ

  

ًال   )٢١٣( ــــــــــــــــــــــــــَذلُّ    َوَخاِشــــــــــــــــــــــــــَعا َوَصــــــــــــــــــــــــــاِئًام َت

م يف نقاط، يف النقطة    الكالم عن صالة االستسقاء أهيا األخوة الكرا

لقحط الغيث أو  ُتستحب صالة االستسقاء: عن سبب الصالة، نقول: األوىل

جلدب األرض، قحط الغيث؛ يعني إذا انقطع املطر، واحتاج الناس إىل املطر، 

  .فإهنم يستسقون
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املطر فإهنم يستسقون كذلك إذا جفت األرض وصار الناس بحاجة إىل 

  ويصلون صالة االستسقاء، وهل هي فرٌض أو ال؟

ة الثانية َصالُة : هي ليست بفرض، حكمها سنة، قال: وهذه هي املسأ

د يف َغْريَ َفْرضِ  ءِ االْستِْسَقا لَِقْحِط ؛ إذن صالة االستسقاء هنا غري فرض، ولعل املرا

؛ يعني يصيل صالة االستسقاء ليس عىل سبيل الفرضية، وإنام َغيٍْث َوِجلَْدِب َأْرضِ 

  .عىل سبيل االستحباب

يِد فِيَام ِمْثُل َصالِة العِ : طيب الكالم عن صفة صالة االستسقاء، قال الناظم

؛ يعني ما سبق معنا يف صفة صالة العيد، فإن صالة االستسقاء مثلها إال يف كَِرا ذُ 

ة واحدة  ْطَبٍة خُ َلِكْن بِ : وهي أن االستسقاء بخطبة واحدة، وهلذا قال الناظممسأ

  .َراَكَام َقْد ُحرِّ 

يعني الفرق بني صالة االستسقاء وصالة العيد أن العيد له خطبتان، وأن 

  .ستسقاء خطبة واحدة، إذن صفتها كصالة العيد، لكن خطبتها واحدةاال

كذلك من املسائل التي تتعلق بصالة االستسقاء، وما يتعلق بآداهبا، ومن 

د بذلك أن يتوب إىل  آداب صالة االستسقاء أن حيرض نقًيا من املعايص، واملرا

  .روجاهللا عز وجل فُيستحب له أن يتوب وجيدد التوبة قبل اخل

ن املعايص والذنوب هي سبب البؤس، وسبب الشقاء، وسبب الشؤم، أل

فربام ُمنع الناس املطر بسبب ذنوهبم، فُيستحب هلم، وُيرشع هلم حينئٍذ أن 

  .وأن حيدثوا توبة من الذنوب واملعايصيتوبوا إىل اهللا عز وجل 
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كذلك من آداهبا؛ أن خيرج خاضًعا متذلًال، اخلضوع والتذلل، فال 

، ال خيرج متواضًعا متخشًعا متذلًال ُيستحب أن    .خيرج متجمًال متطيًبا، متعطًرا

كذلك من آداهبا الصوم، وهلذا ُيستحب أن يأمر اإلمام الناس بالصيام يف 

ه قد يقاليوم  : اخلروج لالستسقاء، كذلك اخلشوع والتذلل، وهذا سبق أ

د اخلشوع يف الباطن ويف الظاهر   .املرا

كثرة الدعاء واالستغفار، فُيكثر من : سقاءكذلك من آداب صالة االست

  .الدعاء باملطر، وُيكثر من االستغفار

د بالرداء الذي ُيلبس عىل أعىل البدن كذلك من آداهبا حت ويل الرداء، املرا

من رسه أ رسه، وأ منه أ ه؛ يعني بدال ما يكون اليمني عىل اليمني أن جيعل عىل أ

ا ليسار عىل اليمني، والواليسار عىل اليسار، يقلبها، فيجعل ا يمني عىل اليسار، 

  .جاء ذلك عن النبي عليه الصالة والسالم

أن هذا تفاؤل أن يقلب اهللا عز وجل حاهلم من القحط إىل السقية، : قالوا 

وهذا ما ذكره الناظم يف البيت الذي حمله الدرس القادم، ولكننا قدمناه ملناسبته 

  .يف املوضوع

  :قال

  ا ِمـــــــــــــــــْدَراَراَراِجًيـــــــــــــــــ ءْل ِرَداَحـــــــــــــــــوِّ   )٢١٤(  َواْســــــــــــــــــتِْغَفاَرا ءَ َعاَوَأْكثِـــــــــــــــــِر الـــــــــــــــــدُّ 

؛ يعني راجًيا املطر، وهذه الكلمة جاءت يف ا ِمْدَراَراَراِجيً : ومعنى قوله

ُه َكاَن {: كتاب اهللا عز وجل يف قوله سبحانه وتعاىل ُكْم إِنَّ َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّ
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اًرا  َام  )١٠(َغفَّ ا َراِجيً ، ]١١ -١٠: نوح[} )١١(َء َعَلْيُكْم ِمْدَراًرا ُيْرِسِل السَّ

  .؛ يعني راجًيا أن ُينزل اهللا عز وجل املطر متواصًال ِمْدَراَرا

هذا ما يتعلق بصالة االستسقاء، وبه نختم الكالم عن كتاب الصالة، 

  .واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .رب العاملني واحلمد هللا
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢() ءُ الثالثا(: يوم - ٧٢: رقم الدرس

َعا   ا ِمـــــــــــــــــْدَراَراَراِجًيـــــــــــــــــ ءْل ِرَداَحـــــــــــــــــوِّ   )٢١٤(  َواْســــــــــــــــــتِْغَفاَرا ءَ َوَأْكثِـــــــــــــــــِر الـــــــــــــــــدُّ

ــــــــــــ: ِمــــــــــــْن ُســــــــــــنَنٍ  ــــــــــــُد املُْحَتَرضِ ـــــــــــــــُدرِ  بَِبـــــــــــــــلِّ   )٢١٥(  َتَعهُّ ـــــــــــــــٍق َوِشـــــــــــــــَفاٍه َفاْب   َحْل

ْلِقيْنَـــــــــــــــــــاَتْوِجيَهـــــــــــــــــــُه الِقْبَلـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  )٢١٦(  َة والتَّ ــــــــــــــــَذا يَ َفاِحتَ ــــــــــــــــيْنَااًة َفــــــــــــــــاْقَرأْ َك   ِس

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، وهذا هو الدرس الثاين فهذا هو رشح 

  . عز وجل يف الكالم عن كتاب اجلنائزوالسبعون، نبدأ فيه بإذن اهللا

  :قال الناظم وفقه اهللا

  :كتاب اجلنائز

ــــــــــــ: ِمــــــــــــْن ُســــــــــــنَنٍ  ــــــــــــُد املُْحَتَرضِ   َحْلـــــــــــــــٍق َوِشـــــــــــــــَفاٍه َفاْبـــــــــــــــُدرِ  بَِبـــــــــــــــلِّ   )٢١٥(  َتَعهُّ

ْلِقيْنَـــــــــــــــــــا ــــــــــــــــ  )٢١٦(  َتْوِجيَهـــــــــــــــــــُه الِقْبَلـــــــــــــــــــَة والتَّ ــــــــــــــــَذا يَ َفاِحتَ   ِســــــــــــــــيْنَااًة َفــــــــــــــــاْقَرأْ َك

ب اجلنائز يتعلق سنن التي تتعلق باملحترض، وكتايتكلم الناظم عن ال

  .باألحكام اخلاصة بامليت، اجلنائز يتكلم عن أحكام امليت

ومن املناسب قبل الكالم عن أحكام امليت الكالم عام قبل املوت، أو عام 

قبيل املوت، وهو الكالم عن املحترض الذي حرضته الوفاة، فيتعلق به سنن، أو 

ُد املُْحتََرضِ : ِمْن ُسنَنٍ : ، وتندية شفتيه، يقولحلقه هذه السنن تعهده ببل  بِبَلِّ  َتَعهُّ
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؛ فُيبل حلقه، وُتندى شفتيه، فإن هذا كام يقولون أسهل له يف نطق َحْلٍق َوِشَفاهٍ 

  .الشهادتني، هذا يسهل عليه نطق الشهادتني

؛ فينبغي ةَ َتْوِجيَهُه الِقْبلَ : وأما الثاين من السنن توجيهه القبلة، قال الناظم

ًتا   .لإلنسان أن يبادر بتوجيه املحترض إىل القبلة فإهنا قبلتنا أحياًء وأموا

ًضا تلقينه : ال إ إال اهللا، قال الناظم: ومن السنن التي تتعلق باملحترض أ

؛ وينبغي يف هذه احلال أن يلقن امليت بال إ إال اهللا، ويكون ذلك والتَّْلِقيْنَا

التلقني مرة، وال يزيد عىل وكذلك ينبغي أن يكون برفق حتى ال يزعجه، 

  .ثالث، إال إذا تكلم امليت بعد الشهادة، فيعاد مرة أخرى تلقينه برفق

ءة سورة الفاحتة، قال الناظم: كذلك من السنن التي تتعلق باملحترض : قرا

 ؛ يعني يقرأ سورة الفاحتة، وكذلك قراءة سورة يس عىل املحترض،ًة َفاْقَرأْ َفاِحتَ 

، وإن كان فيه مقال، إال أن عمل احلنابلة »موتاكم يساقرءوا عىل «: واحلديث

ءة يس عىل املحترض   .عىل قرا

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٣() ءُ األربعا(: يوم - ٧٣: رقم الدرس
ــــــــْعــــــــَوبَ    ِض الَعــــــــْنيَ َوُشــــــــدْ َد َمــــــــْوٍت َغمِّ

  

ِ َحلْ   )٢١٧( ـــــــــــــــــــنيِّ ـــــــــــــــــــدْ َيْيـــــــــــــــــــِه َل    اَملَفاِصـــــــــــــــــــَل َوُم

ـــــَوا َواْغِســـــْلُه َواْكِفـــــْن َصـــــلِّ      َواْدِفـــــنِ  ْل ْمحَ

  

ـــــــــــــْرَض كَِفاَيـــــــــــــٍة   )٢١٨( ـــــــــــــَف   نِ ى ِذْي َفـــــــــــــاْعتَ رَ ُت

  َغْســــــــــــــــــــــــــلِِه الــــــــــــــــــــــــــَوِيصُّ َأْوالُهــــــــــــــــــــــــــُم بَ   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــ  )٢١٩( ُه احلَِفــــــــــــــــــــــــــــــيُّ  مَّ ُث   َأٌب َفَجــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

  .ليكم ورمحة اهللالسالم ع  

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز 

  .وجل نتكلم عن تتمة أحكام اجلنائز، وما ُيرشع بعد موت اإلنسان

  :نن املحترض، قالبعد أن ذكر س قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــَوبَ    ِض الَعــــــــْنيَ َوُشــــــــدْ ْعــــــــَد َمــــــــْوٍت َغمِّ

  

ِ َحلْ   )٢١٧( ـــــــــــــــــــنيِّ ـــــــــــــــــــدْ َيْيـــــــــــــــــــِه َل    اَملَفاِصـــــــــــــــــــَل َوُم

ـــــَوا َواْغِســـــْلُه َواْكِفـــــْن َصـــــلِّ      َواْدِفـــــنِ  ْل ْمحَ

  

ـــــــــــــْرَض كَِفاَيـــــــــــــٍة   )٢١٨( ـــــــــــــَف   نِ ى ِذْي َفـــــــــــــاْعتَ رَ ُت

  َغْســــــــــــــــــــــــــلِِه الــــــــــــــــــــــــــَوِيصُّ َأْوالُهــــــــــــــــــــــــــُم بَ   

  

ــــــــــــــــــــــــــــــ  )٢١٩(   ُه احلَِفــــــــــــــــــــــــــــــيُّ َأٌب َفَجــــــــــــــــــــــــــــــدُّ  مَّ ُث

، ِض الَعْنيَ ْعَد َمْوٍت َغمِّ َوبَ : يتكلم اآلن عام ُيرشع مليت بعد موته، قال الناظم  

السنن وبدأ : طبًعا سيذكر ما ُيرشع بعد املوت، وهي عىل قسمني؛ القسم األول

، وهذا هو األول من السنن؛ وهو تغميض عينيه، حتى ال ِض الَعْنيَ َغمِّ : هبا، فقال

  .منظًرا قبيًحا، فُتغمض العيننييكون منظره 
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شد حلييه، حتى ال يبقى فمه مفتوًحا، بل ُيغلق الفم، كذلك من : والثاين

السنن تليني املفاصل، واملقصود بذلك حتى إذا أراد املغسل أن يغسل امليت، 

  .ويقلبه يكون لني املفاصل، وهذا من السنن عقب موت امليت

: هذا ما ذكره الناظم يف قوله، وكذلك من السنن مده عىل رسير غسله

  .؛ يعني مده عىل رسير غسله، منحدًرا متوجها نحو رجليهَوُمدْ 

  : املسائل التي ُترشع جتاه امليت أموٌر واجبة، قال الناظممن 
ـــــَوا َواْغِســـــْلُه َواْكِفـــــْن َصـــــلِّ    َواْدِفـــــنِ  ْل ْمحَ

  

ـــــــــــــٍة   )٢١٨( ـــــــــــــْرَض كَِفاَي ـــــــــــــَف ـــــــــــــاْعتَ رَ ُت   نِ ى ِذْي َف

فروض، وهذه الفروض ليست من فروض األعيان، هذه األمور من ال  

وإنام هي من فروض الكفايات التي إذا قام هبا من يكفي سقط اإلثم عن 

الصالة عليه، : التكفني، والثالث: الباقني، وهي أوًال غسل امليت، والثاين

بع َفْرَض كَِفاَيٍة دفنه، فهذه كلها من فروض الكفايات، : محله، واخلامس: والرا

  .نِ ْي َفاْعتَ ى ذِ رَ تُ 

  :مويف الدرس القادم إن شاء اهللا نرشح معنى قول الناظ
  َغْســــــــــــــــــــــــــلِِه الـــــــــــــــــــــــــــَوِيصُّ َأْوالُهــــــــــــــــــــــــــُم بَ 

  

ــــــــــــــــــــــــــــــ  )٢١٩( ــــــــــــــــــــــــــــــيُّ  مَّ ُث ُه احلَِف   َأٌب َفَجــــــــــــــــــــــــــــــدُّ

  .وهذا بياٌن ألوىل الناس بغسل امليت، واهللا أعلم  

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٤() اخلميس(: يوم - ٧٤: رقم الدرس

ُهْم َفَزْوَجـــــــــــــــــــــــٌة ُحمَ   )٢٢٠(  َفــــــــــــَأْقَرٌب َفــــــــــــَأْقَرٌب ِمــــــــــــْن َعَصــــــــــــَبةْ  ـــــــــــــــــــــــْريُ َبـــــــــــــــــــــــةْ َفَغ   بَّ

ــــــ  )٢٢١(  ـَوِصــــــــــــيٌَّة َفــــــــــــاألُمُّ َفاْلــــــــــــ: َوَغْســـــــــــلَِها ــــــا َملْ ـ ــــــْس َم ــــــُت َوِق ُة َفالبِنْ ــــــْل يُ  َجدَّ   َق

ْوِج َكَعْكِســـــــــــــــِه َوِيفِ  ِم اْكَتـــــــــــِف وُ   )٢٢٢(  َوَجـــــــــــــــاَز للـــــــــــــــزَّ ـــــــــــالتََّيمُّ   ُجـــــــــــوِد ُعـــــــــــْذٍر بِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

بع والسبعني، نتكلم فيه  فقد وصلنا يف رشح النظم اجليل إىل الدرس الرا

  :بإذن اهللا عن غسل امليت، قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــــــــَوِيصُّ الُهـــــــــــــــــــــُم بَ َأوْ  ـــــــــــــــــــــــــ  )٢١٩(  َغْســـــــــــــــــــــلِِه ال ـــــــــــــــــــــــــيُّ  مَّ ُث ُه احلَِف   َأٌب َفَجـــــــــــــــــــــــــدُّ

ُهْم َفَزْوَجـــــــــــــــــــــــٌة ُحمَ   )٢٢٠(  َفــــــــــــَأْقَرٌب َفــــــــــــَأْقَرٌب ِمــــــــــــْن َعَصــــــــــــَبةْ  ـــــــــــــــــــــــْريُ َبـــــــــــــــــــــــةْ َفَغ   بَّ

ــــــ  )٢٢١(  ـَوِصــــــــــــيٌَّة َفــــــــــــاألُمُّ َفاْلــــــــــــ: َوَغْســـــــــــلَِها ــــــا َملْ ـ ــــــْس َم ــــــُت َوِق ُة َفالبِنْ ــــــْل يُ  َجدَّ   َق

وْ  ِم اْكَتـــــــــــِف   )٢٢٢(  ِج َكَعْكِســـــــــــــــِه َوِيفِ َوَجـــــــــــــــاَز للـــــــــــــــزَّ ـــــــــــالتََّيمُّ   ُوُجـــــــــــوِد ُعـــــــــــْذٍر بِ

األوىل بغسله، من هو األوىل : يتكلم الناظم يف أحكام غسل امليت، أوًال 

، نقول املقدم يف : يف غسل امليت؟ من الذي ُيقدم يف غسل امليت إذا تنازعوا

عني الذي أوىص هو وصيه، واملقصود بوصيه ي: ذلك أوًال بالنسبة للرجل

أويص أن يتوىل تغسييل : قالامليت أن يغسله، يعني قبل أن يموت هذا الرجل، 

  .األوىل حينئٍذ يتغسيله هو زيد: زيد، فنقول
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، فإن مل يكن له َأٌب  مَّ ثُ : بعد ذلك إن مل يكون له ويص، األب، قال: الثاين

القرب أب، فاجلد، ثم بعد ذلك األقرب فاألقرب من عصباته، عىل تقييد 

  .بالعصبة يف املرياث، فيكون مثًال ابنه أوىل من أخيه، وهكذا

؛ يعني واألوىل بغسلها َوَغْسلَِها: وصيها، قال: وأما بالنسبة للمرأة فاألوىل

: ، وصيتها هي التي أوصت أن تغسلها؛ يعني املرأة قبل أن متوت، قالتَوِصيَّةٌ 

بغسلها، ثم األم، ثم اجلدة، أويص أن تغسلني فالنة، وتكون فالنة أوىل الناس 

  .ثم بعد ذلك البنت

ْ : قال الناظم ؛ يعني ما مل نقله هنا قسه عىل ما ذكرناه يف َقْل يُ  َوقِْس َما َمل

َوقِْس َما : غسل الرجل، فيكون األقرب فاألقرب من نسائها، وهذا معنى قوله

فاظ األَقْل يُ  َوقِْس َما َملْ : ، وهذه الكلمةَقْل يُ  َملْ  فية ابن مالك، ، هي من أ لفية، أ

فيته واقتبسها الناظم رمحه اهللا : حيث قال ابن مالك وقس ما مل يقل، يف أ

  .ووفقه ونفع به، من قول ابن مالك واهللا أعلم

وأما بالنسبة نعم، القربى فالقربى من النساء، وأما بالنسبة لغسل الزوج، 

الزوجني غسل فإنه جيوز يف غسل الزوج أن تغسله الزوجة، وهذا لكل من 

ْوِج َكَعْكِسهِ : صاحبه، قال الناظم ؛ يعني وجاز للزوج أن يغسل َوَجاَز للزَّ

  .َكَعْكِسهِ وجاز للزوجة أن تغسل زوجها، هذا معنى ، زوجته

ِم اْكَتِف  َوِيفِ : قال ؛ إن مل يوجد ماٌء أو كان هناك عذر ُوُجوِد ُعْذٍر بِالتَّيَمُّ

اء، فإنه ُييمم بالرتاب؛ ألن األصل أن كبول امليت حمروًقا يتعذر غسله با
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اء، اء، يف غسل احلي، فكذلك  الرتاب يقوم مقام ا عند العجز عن استعامل ا

  .يف غسل امليت، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة / ٢٠() السبت(: يوم - ٧٥: رقم الدرس

ُه  يــــــــــرِ َواْســــــــــُرتْ   نِْجيـــــــــــــــــــــِه بِاِخلْرَقـــــــــــــــــــــِة للتَّْطِهـــــــــــــــــــــريِ تُ   )٢٢٣(  َواْغِســــــــــْلُه َعــــــــــَىل َرسِ

ـــــــ ـــــــ ْئهُ َوضِّ ــــــــــــقٍّ   )٢٢٤(  َدرِ َواْغِســـــــْل َشـــــــْعَرُه بِالسِّ ــــــــــــَدْأ بِِش ــــــــــــ َواْب َْرسِ ــــــــــــٍن َفاألَ َْم   َأ

ــــــــــا َثالًثــــــــــ َ ــــــــــنَ  ُثــــــــــمَّ ا بِا ــــــــــطَ ْف شِّ ـــــــــوَ   )٢٢٥(  ِب يِّ ـــــــــَمجِّ   ِب ِر األَْكَفـــــــــاَن َواْفـــــــــُرْش َرتِّ

  .ليكم ورمحة اهللا وبركاتهالسالم ع

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس اخلامس والسبعون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل 

  .ونتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن صفة غسل امليت

  :قال قال الناظم وفقه اهللا يف ذكر صفة غسل امليت،

يــــــــــرِ  ُه َواْغِســــــــــْلُه َعــــــــــَىل َرسِ   نِْجيـــــــــــــــــــــِه بِاِخلْرَقـــــــــــــــــــــِة للتَّْطِهـــــــــــــــــــــريِ تُ   )٢٢٣(  َواْســــــــــُرتْ

ـــــــ ـــــــ ْئهُ َوضِّ ــــــــــــقٍّ   )٢٢٤(  َدرِ َواْغِســـــــْل َشـــــــْعَرُه بِالسِّ ــــــــــــَدْأ بِِش ــــــــــــ َواْب َْرسِ ــــــــــــٍن َفاألَ َْم   َأ

ــــــــــا َثالًثــــــــــ َ ــــــــــنَ  ُثــــــــــمَّ ا بِا ــــــــــطَ ْف شِّ ـــــــــوَ   )٢٢٥(  ِب يِّ ـــــــــِر األَْكَفـــــــــاَن َواْفـــــــــُرْش َمجِّ   ِب َرتِّ

هُ : قول الناظم وفقه اهللا د به سرت عورة امليت، فإن امليت إذا َواْسُرتْ ، املرا

مات ورشع اإلنسان يف تغسيله فإنه جيرده من ثيابه، لكن ليس معنى جتريده من 

ه ُتكشف العورة، وإنام توضع ثوب أو قامش يسرت عورته، ثم جيرد من  الثياب أ

  .مس العورة، وال كشفها الثياب من حتت ذلك القامش، دون

سرته، ثم بعد ذلك يرشع يف غسله، ويكون غسله عىل : إذن األمر األول

الرسير، وهذا مستحب من قبل أن ُيرشع يف التغسيل أن يوضع اإلنسان بعد 
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رجليه حتى إذا صب  موته عىل رسير غسله متوجًها إىل القبلة منحدًرا من ناحية

اء، وال يبق اء يتحادر ا ى عىل رسير غسله، وكذلك إذا خرج منه بعض عليه ا

الفضالت ما تبقى عىل الرسير، وإنام تنحدر، فيكون الرسير فيه يشء من 

  .االنحدار

واآلن يضعون امليت يكون عىل رسير غسله، يكون رسير التغسيل فيه 

اء   .يشء من الفراغات التي يذهب معها ا

ه  ى؛ يعني ُيعمل له ينجكذلك من املسائل التي تتعلق بصفة غسله أ

تنجيه، يأخذ املغسل خرقة فينجيه هبا؛ يعني يغسل مكان خروج اخلارج، 

  .نِْجيِه بِاِخلْرَقِة للتَّْطِهريِ تُ : والغرض من ذلك التطهري، وهذا معنى قول الناظم

؛ يعني يوضأ ُتغسل مواضع الوضوء، وهذا وكذلك ُيستحب توضئته

، فُيستحب أن يضع َدرِ ْعَرُه بِالسِّ َواْغِسْل َش : مستحب وليس بواجب، ثم قال

اء حتى يصري  اء، رغوة السدر، سدًرا يف ا له رغوة، ثم يأخذ من رغوة هذا ا

  .فيغسل هبا شعره، شعر رأسه وشعر حليته

رس، : كذلك من املستحب يف تغسيل امليت من ثم األ أن يبدأ يف الشق األ

ًضا أن يكون ذلك ثالث مرات، يغسله ثال ث مرات، فالتثليث هنا وُيستحب أ

ًضا، قال َْرسِ  َواْبَدْأ بِِشقٍّ : مستحب أ َْمٍن َفاألَ ا َثالثً  َأ َ   .ابِا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٣٢٣  

ًضا بعد غسله، وكذلك تطييبه، والطيب هنا ْف شِّ نَ  ُثمَّ  ؛ ُيستحب تنشيفه أ

ًضا لو ُطيب امليت  يوضع يف منافذ وجهه، ويف مواضع سجوده، وال بأس أ

  .يع بدنه، فال بأسكله، لو ُوضع الطيب يف مج

كذلك ُتفرش األكفان وُترتب، فيضع الكفن األول، وهذا اآلن رشوع منه 

أن الواجب يف كفن امليت هو : رمحه اهللا تعاىل يف صفة التكفني، لكن نبني أوًال 

واب، إزار  ثوٌب يسرت مجيع بدنه، ولكن املستحب أن تكفن املرأة يف مخسة أ

وابومخار وقميص ولفافتني، والرجل يُ    .كفن يف ثالثة أ

كفان، وكيف يرتبها ويذكر الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل هنا صفة هذا األ

وكيف يفرش بعضها، فيضع الكفن األول، ثم الثاين، ثم الثالث، فوق بعضها، 

تكون ثالث لفائف بيض، وجتمر ثم تبسط بعضها فوق بعض، وُجيعل احلنوط 

عليها مستلقًيا، ثم ُترد بعضها عىل الذي هو الطيب فيام بينها، ثم يوضع امليت 

  .بعض

هذا ما يتعلق بصفة غسل امليت، وتكفينه، ونسأل اهللا عز وجل أن يرمحنا 

  .إذا رصنا إىل ذلك املوقف

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢١() األحد(: يوم - ٧٦: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــــــىنْ  َواألُ  لَِرُجـــــــــــــــــــــــٍل َثالَث   ًبا َكـــــــــــَذاَك اخلُنَْثـــــــــــىَنـــــــــــدْ َســـــــــــٍة َمخْ  ِيفِ   )٢٢٦(  َث

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالْريِ ِرٌم َكَغـــــــــــــــــَوُحمْ ــــــــــٍب َوَختْ طِ   )٢٢٧(  ِه َلِكـــــــــــــــــْن بِ ــــــــــي ــــــــــْد  ريٍ ِم ــــــــــَكــــــــــَام َق   الُنِق

  َعـــــــــــْدٌل َفُســــــــــــْلَطاٌن َفَمــــــــــــْن َحــــــــــــِريُّ   )٢٢٨(  َأْوالُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم إَماَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َوِيصُّ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن هللا، وصىل ااحلمد  هللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

فهذا هو الدرس السادس والسبعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

نتكلم فيه عن تكفني امليت، وأوىل الناس بالصالة عليه، إذن عندنا الكالم عن 

  .التكفني، ثم الكالم عن الصالة

 :ق معنا أن الناظم رمحه اهللا، ووفقه قالنبدأ أوًال بالتكفني، وقد سب

، سبقت ِب َرتِّ : ، يعني يف التكفني، كفن، وافرش ورتب، وقولهِب َواْفُرْش َرتِّ 

واب إن كان رجًال، وهذا  اإلشارة إىل أن امليت ُيستحب أن يكفن يف ثالثة أ

ه ُيستحب للرجل أن  الذي ذكره يف هذا الدرس، حيث ذكر يف صفة الكفن أ

واب، قاليكون يف    .لَِرُجٍل َثالَثةٌ  :ثالثة أ

واب، قال ة فُيستحب أن تكون يف مخسة أ  ِيفِ  ثَىْ َواألُ : وأما بالنسبة للمرأ

؛ يعني أن األكفان الثالثة بالنسبة ًباَندْ َسٍة َمخْ  ِيفِ : وفقه اهللا ، وقولهًباَندْ َسٍة َمخْ 
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ة هذا عىل سبيل االستح باب، ال عىل للرجل واألكفان اخلمسة بالنسبة للمرأ

  .سبيل الوجوب، وإنام الواجب ثوٌب واحد يسرت مجيع البدن

  .؛ يعنى أن اخلنثى حكمه حكم املرأةَكَذاَك اخلُنَْثى: قال

  :، قالبالنسبة للكالم عن املحرم له أحكام ختتص به يف التكفني

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــالْريِ ِرٌم َكَغـــــــــــــــــَوُحمْ ــــــــــٍب َوَختْ طِ   )٢٢٧(  ِه َلِكـــــــــــــــــْن بِ ــــــــــي ــــــــــْد  ريٍ ِم ــــــــــَام َق ــــــــــَك   الُنِق

واب، لكن الفرق؛ أن املحرم ال  إذن املحرم كفنه مثل غريه، يف ثالثة أ

؛ كام قد الُنقِ َكَام َقْد  ريٍ مِ يٍب َوَختْ طِ  َلِكْن بِال: يكفن يف طيب، وال خيمر رأسه، قال

ه قال يف الرجل الذي وقصته  ُنقل عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف احلديث، أ

اغسلوه بامء وسدر، «: ، قال»ال تقربوه طيًبا« :ناقته، ومات وهو حمرم، قال

وال ختمروا رأسه وال تقربوه «: ، ثم قال عليه الصالة والسالم»وكفنوه يف ثوبني

  .»وال متسوه طيًبا«، أو »طيًبا

  .ال ُيطيب وال خيمر، فإنه يبعث يوم القيامة يلبي فدل عىل أن املحرم

ة، وهي انتقل بعد ذلك إىل الكالم عن الصالة عىل املي ت، وبدأ بمسأ

ة َأْوالُهُم : من هو أوىل الناس بالتقدم يف اإلمامة بالصالة عىل امليت، قال: مسأ

  .إَماَمًة َوِيصُّ 

، فإن هذا إذا أوىص امليت قبل موته أن يتوىل الصالة عليه شخٌص بعينه

الويص هو أوىل الناس باإلمامة يف ذلك إن كان عدًال، ومل يكن فاسًقا، وإن مل 

يص امليت فإن األوىل باإلمامة هو السلطان، وهو ويل األمر يف البلد، فإن مل يو
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يكن فإن الرتتيب بعد ذلك ينتقل إىل أوىل الناس بغسله، وقد سبق معنا الكالم 

  .عىل أوىل الناس بغسل امليت يف باب الغسل

عله علًام هذا ما يتعلق بمسائل هذا الدرس، ونسأل اهللا عز وجل أن جي

  .نافًعا

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢٢() االثنني(: يوم - ٧٧: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــالِة َتْبـــــــــــــــــــــــُدرُ  ــــــــــــــــوُم َأْربَ   )٢٢٩(  بَِغْســـــــــــــــــــــــلِِه َوللصَّ ــــــــــــــــِوْي َتُق ــــــــــــــــَتنْ   ُتَكــــــــــــــــّربُ  اًع

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــالةُ َفاِحتَ ُ َوالصَّ ــــــــــــــــــــــــــَرأ ــــــــــَك َواَتــــــــــْدُعْو َوَســــــــــلِّ   )٢٣٠(  ًة َتْق   ِجَبــــــــــاُت ْم تِْل

َمـــــــَل َتْربِيًعـــــــ ا   )٢٣١(  ـا َكـــــــَذا اْلـــــــَوُســـــــنَّ َأْن ُحيْ ـــــــ عُ إْرسَ ْفِن َأَجـــــــْل  مَّ ُث   اللْحـــــــُد للـــــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

الفقه احلنبيل،  فهذا هو الدرس السابع والسبعون يف رشح النظم اجليل يف

  .نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الصالة عىل امليت

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــــــــــالِة َتْبـــــــــــــــــــــــُدرُ  ــــــــــــــــوُم َأْربَ   )٢٢٩(  بَِغْســـــــــــــــــــــــلِِه َوللصَّ ــــــــــــــــِوْي َتُق ــــــــــــــــَتنْ   ُتَكــــــــــــــــّربُ  اًع

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــالةُ َفاِحتَ ُ َوالصَّ ــــــــــــــــــــــــــَرأ ــــــــــَك َواِجَبــــــــــاُت َتــــــــــْدُعْو َوَســــــــــلِّ   )٢٣٠(  ًة َتْق   ْم تِْل

ا   )٢٣١(  ـا َكـــــــَذا اْلـــــــَمـــــــَل َتْربِيًعـــــــَوُســـــــنَّ َأْن ُحيْ  ـــــــ عُ إْرسَ ْفِن َأَجـــــــْل  مَّ ُث   اللْحـــــــُد للـــــــدَّ

ه ذكر يف ترتيب األوىل  ايض؛ أل كلمة بغسله هذه تتعلق بالدرس ا

باإلمامة الويص، ثم السلطان، ثم األوىل بغسله، وكلمة بغسله تتبع ما سبق، 

ايض   .وقد رشحناه يف الدرس ا

الِة َتبُْدرُ : ثم بدأ بالصالة، فقال ، ينبغي أن ُتَكّربُ  اعً َتنِْوْي َتُقوُم َأْربَ  َوللصَّ

يبادر بالصالة عىل امليت، فام هي واجبات الصالة عىل امليت التي هي صالة 
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، وقد أشار الناظم إىل ذلك يف موضع اجلنازة، طبًعا صالة اجلنازة فرض كفاية

  .آخر

إذن األول من واجبات صالة  ؛َتنِْوْي : هنا يقول الناظم وفقه اهللا تعاىل

اجلنازة النية، وهذا رشٌط يف مجيع العبادات، العبادات كلها البد فيها من نية؛ 

ات«: لقوله صىل اهللا عليه وسلم   .»إنام األعامل بال

القيام يف صالة اجلنازة واجٌب، فالبد أن يصيل عليها : الثاين من الواجبات

وأصيل اجلنازة : له أن جيلس، يقول قائًام، وُعلم من ذلك أن اإلنسان ليس

ال، ألن صالة اجلنازة فرض هي صحيح فرض كفاية، ولكنها : جالًسا، نقول

  .من مجلة الفروض وليست من النوافل

: أن يكرب أربع تكبريات، قال: الثالث من واجبات الصالة عىل اجلنازة

ره هنا الناظم، ؛ إذن البد من أربع تكبريات، وُيستحب ومل يذكُتَكّربُ  اعً َأْربَ 

  .من هذه التكبريات األربعة ُيستحب أن يرفع يديه مع كل تكبرية

ءة الفاحتة، قال الناظم ، ًة َتْقَرأُ َفاِحتَ : كذلك من واجبات صالة اجلنازة قرا

ءة الفاحتة، والفاحتة تكون بعد التكبرية األوىل؛ ألهنا أربع  جبات قرا فمن الوا

  ألوىل؟تكبريات، ماذا يعمل بعد التكبرية ا

الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، : يقرأ الفاحتة، بعد التكبرية الثانية

الةُ َفاِحتَ : قال ُ َوالصَّ ؛ يعني ومن واجباهتا الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه ًة َتْقَرأ
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ًضا من واجبات الصالة عىل اجلنازة الصالة عىل النبي صىل اهللا : وسلم، هذا أ

  .ون بعد التكبرية الثانيةعليه وسلم، وهذا يك

، هنا سقط من التشهري الدعاء، َتْدُعوْ : وبعد التكبرية الثالثة يدعو قال

بعة  الصالة عىل النبي صىل اهللا عليه وسلم، ثم بعد الثالثة يدعو، وبعد الرا

  .ْم تِْلَك َواِجبَاُت َوَسلِّ : يسلم، قال

؛ يعني تسليمة مْ َوَسلِّ : إذن هذه واجبات الصالة عىل اجلنازة، وقوله

  .واحدة

: من سنن محل امليت ثم انتقل بعد ذلك إىل محل امليت ودفنه، فذكر أن

، والرتبيع يف محل امليت؛ أن يبدأ اَوُسنَّ َأْن ُحيَْمَل َتْربِيعً : الرتبيع يف محله، قال

من، ثم ينتقل إىل  مؤخرة بوضع قائمة الرسير اليرسى املقدمة عىل كتف األ

لك ينتقل إىل املقدمة اليمنى، ثم ينتقل إىل املؤخرة اليمنى، اليرسى، ثم بعد ذ

ف أو  هذا هو الرتبيع؛ يعني جيمع بني األركان األربعة للجنازة، يعني األطرا

  .الزوايا األربعة

ع، واملبادرة، وكذلك من السنن اللحد يف  كذلك من سنن ذلك اإلرسا

ْفِن َأَجْل  مَّ ثُ الدفن،  ه فرض كفاية، ولكن ، دفن امليت الاللْحُد للدَّ شك أ

يستحب أن يكون يف حلد؛ ألن امليت قد ُيدفن يف حلد، وقد ُيدفن يف شق، 

واللحد أفضل من الشق، وهو الذي يكون فيه حفرة، ويف آخر احلفرة حفرة إىل 

  .الداخل يوضع فيها امليت، حفرة يسرية إىل الداخل يوضع فيها امليت
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  .علمهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أ

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢٣() ءُ الثالثا(: يوم - ٧٨: رقم الدرس

ـــــــــــِن َذا ِمـــــــــــْن ُســـــــــــنَّةِ ِشـــــــــــقِّ  ِيفِ   )٢٣٢(  َوَواِجـــــــــــــــــــٌب َتْوِجيُْهـــــــــــــــــــُه للِقْبَلـــــــــــــــــــةِ  َْم   ِه األ

ـــــــــــا ـــــــــــَرى بِ ــــــــــــــــــــــــــــنًَّام   )٢٣٣(  لَقْربِ َوَحْثـــــــــــُوُهْم ِمـــــــــــَن الثَّ ــــــــــــــــــــــــــــُه ُمَس    بِِشــــــــــــــــــــــــــــْربِ َوَرْفُع

ـــــــــــــوُس واتِّ   )٢٣٤(  ءُ َوُيْكــــــــــــــَرُه التَّْجِصــــــــــــــيُص والبِنَــــــــــــــا ـــــــــــــاوالَكْتـــــــــــــُب واجلُُل   ءُ َك

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

 رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل فهذا هو الدرس الثامن والسبعون يف

  .نتكلم فيه عن مسائل الدفن

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــِن َذا ِمـــــــــــْن ُســـــــــــنَّةِ ِشـــــــــــقِّ  ِيفِ   )٢٣٢(  َوَواِجـــــــــــــــــــٌب َتْوِجيُْهـــــــــــــــــــُه للِقْبَلـــــــــــــــــــةِ  َْم   ِه األ

ـــــــــــالَقْربِ  ـــــــــــَرى بِ ـــــــــــُوُهْم ِمـــــــــــَن الثَّ ــــــــــــــــــــــــــــنًَّام   )٢٣٣(  َوَحْث ــــــــــــــــــــــــــــُه ُمَس    بِِشــــــــــــــــــــــــــــْربِ َوَرْفُع

ـــــــــــــوُس واتِّ   )٢٣٤(  ءُ لتَّْجِصــــــــــــــيُص والبِنَــــــــــــــاَوُيْكــــــــــــــَرُه ا ـــــــــــــاوالَكْتـــــــــــــُب واجلُُل   ءُ َك

يتكلم الناظم وفقه اهللا عن مسائل الدفن وبدأ أوًال بذكر الواجب يف 

؛ َوَواِجٌب َتْوِجيُْهُه للِقبَْلةِ : الدفن، فيجب يف الدفن توجيه امليت إىل القبلة، قال

ًتا«: حلديث   .األمر األول املتعلق بالدفن، هذا هو »هي قبلتكم أحياًء وأموا

األمر الثاين ما يتعلق بالسنن يف دفن امليت، فمن السنن أوًال أن يوضع 

من، قال َْمِن َذا ِمْن ُسنَّةِ ِشقِّ  ِيفِ : امليت عىل شقه األ   .؛ يعني هذا من السننِه األ
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َوَحْثُوُهْم ِمَن الثََّرى : حثوهم من الثرى بالقرب، قال: كذلك من السنن

ثالث ؛ يعني أن حيثو كل إنسان إذا دفن امليت حيرص أن حيثو عىل قربه َقْربِ بِال

  .مرات بيده لينال املشاركة يف األجر

رفع قرب مسنًام عن األرض، لكن ال ُيرفع بقدر مبالغ : كذلك من السنن

شكل ؛ يعني ُيرفع مسنًام عىل  بِِشْربِ َوَرْفُعُه ُمَسنًَّام : فيه، وإنام ُيرفع بقدر شرب، قال

  .السنام، ومقدار شٍرب فقد من غري زيادة

، هذا َوُيْكَرُه التَّْجِصيُص : هناك أمور مكروهة ذكرها الناظم وفقه اهللا، قال

د بالتجصيص د بالتجصيص؟ املرا هو وضع اجلص : هو األمر األول، ما املرا

عىل القرب، وهو يعني مادة بيضاء قد تكون شبيهة باجلبس أو نحوه، فُيكره 

  .باجلص تبييضه

ه أمٌر : كذلك من املكروهات البناء عىل القرب، فإن البناء عىل القرب الشك أ

  .ليس بمطلوب رشًعا، وقد جاء النهي عنه

كذلك من املكروهات الكتابة عىل القرب، ُيكتب هذا قرب فالن بن فالن، 

ًضا من املكروهات: وكذا، نقول   .هذا أ

ذلك االتكاء إىل القرب، فكل كذلك من املكروهات اجللوس عىل القرب، وك

  .مور مكروهة التي البد للمسلم أن جيتنبهاهذه األ

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢٤() ءُ األربعا(: يوم - ٧٩: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــالِ َرٌة ُتَســــــــــــــــــــــــــنُّ للرِّ اِزَي لِ ْ ُكــــــــــــْرٌه ألُ   )٢٣٥(  َج   َثــــــــــــى َأْرَجــــــــــــُح األْقــــــــــــَوا

ــــــاَز الُبَكــــــا ــــــُب ُدوَن  ءُ َج ــــــــُة املَُصــــــــاِب ِذي ِمــــــــْن   )٢٣٦(  ْدِب َنــــــَحْس ــــــــَتْعِزَي   ْدِب َن

ــــــــــــَبْعِض َمــــــــــــالِ  ــــــــــُف لَألْصــــــــــنَاِف ِيفِ   )٢٣٧(  َحــــــــــــقٌّ َوَواِجــــــــــــٌب بِ لِ  ُيْرصَ   َأْحــــــــــَوا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل  رسول اهللا، وعىل آ

وااله، فهذا هو الدرس التاسع والسبعون الذي نستكمل فيه بإذن اهللا عز وجل 

تتمة أحكام اجلنائز، نتكلم عن زيارة القرب، والبكاء عىل امليت، والتعزية، ثم 

  .نرشع يف كتاب الزكاة، بذكر تعريف الزكاة

يات درس اليوم، يف الدر ايض ذكرنا بعض وقبل أن نرشع يف أ س ا

ا نقولاملكروهات التي تتعلق بالدفن، بعض الناس يتصور أ هذا اليشء : نا 

  .مكروه، معناها إنه يشء عادي، ال، املكروه يشء منهي عنه

ليش، هل هو : اترك كذا، يقول: من املؤسف أن بعض الناس إذا قيل له

م وال : ه، يقوليا أخي، اتركه جاء النهي عن: حرام وال مكروه؟ تقول له ال، حرا

اء، ال غلط هذا، : مكروه؟ فإن قلت له ه حالل مثل رشب ا مكروه، فعله كأ

م، بعض الناس حتى لو قلت له: فإن قلت له م، يقول لك: حرا : يا أخي حرا

  بس من الصغائر وال من الكبائر؟
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احلمد هللا : من الصغائر، قال لك: نسأل اهللا العافية والسالمة، فإن قلت له

وهذا من تزيني الشيطان لإلنسان، وبعض الناس والعياذ باهللا ب العاملني، ر

  .يا أخي ما ُخيرج من امللة أعوذ باهللا: حتى لو كان من الكبائر، يقول

هذا الشك أن اإلنسان إذا تساهل فهذا يدل عىل رقة دينه، نرجع إىل 

  :درسنا، قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــالِ َرٌة ُتَســــــــــــــــــــــــــنُّ للرِّ اِزَي لِ ْ ُكـــــــــــْرٌه ألُ   )٢٣٥(  َج   َثــــــــــــى َأْرَجـــــــــــُح األْقــــــــــــَوا

ــــــاَز الُبَكــــــا ــــــُب ُدوَن  ءُ َج   ْدِب َنــــــــَتْعِزَيــــــــُة املَُصــــــــاِب ِذي ِمــــــــْن   )٢٣٦(  ْدِب َنــــــَحْس

  :كتاب الزكاة

ــــــــــــَبْعِض َمــــــــــــالِ  ــــــــــُف لَألْصــــــــــنَاِف ِيفِ   )٢٣٧(  َحــــــــــــقٌّ َوَواِجــــــــــــٌب بِ لِ  ُيْرصَ   َأْحــــــــــَوا

زيارة قرب امليت هذه من  بدأ الناظم بالكالم عن أحكام امليت، فذكر أن

ُكْرٌه  َجالِ ُتَسنُّ للرِّ : السنن للرجال، وأهنا بالنسبة للنساء من املكروهات، قال

لِ ْ ألُ  ة، وأن ُيسن َثى َأْرَجُح األْقَوا ؛ يعني هذا هو أرجح األقوال يف املسأ

  .للرجال دون النساء، وإنام ُيكره للنساء

للنساء هذه معناها عادي، ال، بل ُيكره : يف الكراهة ما قلناهوهنا نقول 

  .معناها أهنا منهية عن الزيارة

ه جيوز البكاء عليه من غري  كذلك من املسائل التي تتعلق بأحكام امليت أ

ندب، فإن كان البكاء عليه بغري ندب فهو جائز، وإن كان بندٍب فهو حمرم، 
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: يقولوالندب، أو الندبة هي تعداد حماسن امليت بحرف من حروف الندب، 

  .وافالناه، وكرماه، وكذا، فهذا ال جيوز، حيرم إن كان مع الندب

ًضا من املستحبات، قالانتقل بعد ذلك إىل  َتْعِزَيُة : تعزية املصاب، وهو أ

مندوب يعني : ؛ يعني من السنن، الندب هو السنة، يقالْدِب نَ املَُصاِب ِذي ِمْن 

  .ًعا االستحبابمسنون، والندب األمر باليشء املهم، ومعناه رش

  : ثم انتقل بعد ذلك إىل أحكام الزكاة، فبدأ بتعريف الزكاة، فقال

ــــــــــــَبْعِض َمــــــــــــالِ  ــــــــــُف لَألْصــــــــــنَاِف ِيفِ   )٢٣٧(  َحــــــــــــقٌّ َوَواِجــــــــــــٌب بِ لِ  ُيْرصَ   َأْحــــــــــَوا

كذاك عّرف الزكاة، وهذا إن شاء اهللا عز وجل نبينه بشكل أوضح يف 

  .بداية الدرس القادم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا    .وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢٥() اخلميس(: يوم - ٨٠: رقم الدرس
َكــــــــــــــاَة َوْهــــــــــــــَي ِيفِ  ــــــــــــــوا الزَّ ُف   َكــــــــــــــَذاَك َعرَّ

  

ــــــــــيَأْربَ   )٢٣٨( ــــــــــاٍل َتِف ــــــــــْن َم ــــــــــِة األَْصــــــــــنَاِف ِم   َع

ــــــــــــــــْ ْيَمــــــــــــــــِة األَ َهبِ    ْ   ـِن َواْلــــــــــــــــَام َعــــــــــــــــاِم واأل

  

  ْرٍض َوَعـــــــْرٍض اْســــــــَتَقْل َخاِرِج ِمـــــــْن أَ ــــــــ  )٢٣٩(

ـــــــــــــــوِب َمخْ    ُط الُوُج ـــــــــــــــةٌ َرشْ   إْســـــــــــــــالمُ : َس

  

ــــــــــــــــــــُك   )٢٤٠( ــــــــــــــــــــٌة ِمْل ــــــــــــــــــــَصــــــــــــــــــــنِ ُحِريَّ   مُ ااٍب َت

  .وبركاته السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

لثامنون من رشح النظم حياكم اهللا، وبياكم، يف هذا الدرس، وهو الدرس ا

يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تعريف الزكاة، ثم عن اجليل 

  .األموال الزكوية؛ أي األموال التي جتب فيها الزكاة، ورشوط وجوب الزكاة

ايض، قال   :قال الناظم وفقه اهللا، طبًعا هو البيت األخري يف الدرس ا

  :كتاب الزكاة
ــــــــــــــــ ــــــــــــــــقٌّ َوَواِج ــــــــــــــــالِ َح ــــــــــــــــَبْعِض َم   ٌب بِ

  

ــــــــــــــــُف لَألْصــــــــــــــــنَاِف ِيفِ   )٢٣٧( لِ  ُيْرصَ   َأْحــــــــــــــــَوا

ـــــــــــــَي ِيفِ    ـــــــــــــاَة َوْه َك ـــــــــــــوا الزَّ ُف   َكـــــــــــــَذاَك َعرَّ

  

  َعـــــــــِة األَْصـــــــــنَاِف ِمـــــــــْن َمـــــــــاٍل َتِفـــــــــيَأْربَ   )٢٣٨(

ـــــــــــــــِة األَ َهبِ    ـــــــــــــــْ ْيَم ْ ـــــــــــــــاِم واأل ـــــــــــــــَام َع   ـِن َواْل

  

ـــــــ  )٢٣٩( ـــــــْن َأْرٍض َوَعـــــــْرٍض اْســـــــَتَقْل ـ   َخاِرِج ِم

ُط الُوُجــــــــــــــ     إْســــــــــــــالمُ : َســــــــــــــةٌ وِب َمخْ َرشْ

  

ـــــــــــــــــــٌة ِمْلـــــــــــــــــــُك   )٢٤٠(   مُ ااٍب َتـــــــــــــــــــَصـــــــــــــــــــنِ ُحِريَّ

  :كتاب الزكاة، قال: ريف الزكاة ذكره الناظم بعد قولهطبًعا تع  
ــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــَبْعِض َم   َحــــــــــــــــقٌّ َوَواِجــــــــــــــــٌب بِ

  

ــــــــــــــــُف لَألْصــــــــــــــــنَاِف ِيفِ   )٢٣٧( لِ  ُيْرصَ   َأْحــــــــــــــــَوا
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َكاةَ  ُفوا الزَّ : ال، وهلذا قال الناظم؛ إذن الزكاة هي حٌق واجٌب يف اَكَذاَك َعرَّ

ال ُيرصف ألصناف خمصوصة، يف َحقٌّ َوَواِجٌب بَِبْعِض َمالِ  ، حٌق وواجٌب با

ل خمصوصة ورشوط خمصوصة، وهلذا قال   :أحوا
ــــــــــــــــالِ  ــــــــــــــــَبْعِض َم   َحــــــــــــــــقٌّ َوَواِجــــــــــــــــٌب بِ

  

ــــــــــــــــُف لَألْصــــــــــــــــنَاِف ِيفِ   )٢٣٧( لِ  ُيْرصَ   َأْحــــــــــــــــَوا

  هي هذه األحوال؟فام هي هذه األصناف، وما هي هذه األموال، وما   

  :هذا كله تفصيله يف كتاب الزكاة، قال
ـــــــــــــَي ِيفِ  ـــــــــــــاَة َوْه َك ـــــــــــــوا الزَّ ُف   َكـــــــــــــَذاَك َعرَّ

  

  َعـــــــــِة األَْصـــــــــنَاِف ِمـــــــــْن َمـــــــــاٍل َتِفـــــــــيَأْربَ   )٢٣٨(

ال، وليس يف كل األموال، وهلذا    إذن الزكاة جتب يف أربعة أصناف من ا

ل ْعِض َمالِ َحقٌّ َوَواِجٌب بِبَ : الناظم يف تعريف الزكاة، قال ؛ إذن ليس كل األموا

  .التي جتب فيها الزكاة، إنام هي بعض األموال

  ما هي هذه األصناف؟

ة َعامِ ْ يَْمِة األَ َهبِ : ، أوهلا، قالَعِة األَْصنَاِف ِمْن َماٍل َتِفيَأْربَ  ِيفِ  :قال ، إذن املسأ

ل الزكوية، أوهلا عام، وهي اإلب: األوىل عندنا هي األموا ل والبقر هبيمة األ

  .والغنم إذا كانت سائمة، سيأيت تفصيل ذلك

امن وهي الذهب والفضة، وما ُيلحق  الثاين من األموال الزكوية هي األ

احلبوب والثامر واملعدن، وسيأيت ذكره : هبام، الثالث من األموال الزكوية مثل

  .إن شاء
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بع عروض التجارة، قال رة، ؛ يعني وعرض التجاَوَعْرٍض اْسَتَقْل : الرا

واملقصود بالعرض هنا عرض التجارة، وليس املقصود بالعروض هنا عروض 

 متخذةلالستعامل أو لالقتناء، وقد تكون  متخذةكنية؛ ألن العروض قد تكون 

  .املتخذة للتجارةفإنام جتب الزكاة يف عروض التجارة ، ومملوكة للتجارة

ه ُف : قال هذه هي األموال الزكوية، فام هي رشوط وجوب الزكاة؟ أل ُيْرصَ

؛ يعني يف أحوال معينة، وهي األحوال املتحققة فيها رشوط َأْحَوالِ  لألَْصنَاِف ِيفِ 

لِ  ِيفِ : الزكاة، ويمكن أن نفرس قوله ؛ يعني يف أوقات خمصوصة، وهي متام َأْحَوا

  .احلول

  فام هي رشوط وجوب الزكاة؟

ُط الُوُجوِب َمخْ : ذكر الناظم أهنا مخسة، قال اإلسالم، فال جتب : أوهلا، َسةٌ َرشْ

احلرية، فال جتب الزكاة عىل العبد؛ ألن العبد ال : الزكاة عىل الكافر، الثاين

  .يملك، وإذا ملك شيًئا فهو لسيده، فال جتب الزكاة عىل العبد

ملك النصاب، فال جتب الزكاة عىل اإلنسان إال إذا : الثالث من الرشوط

ن ملك النصاب ملًكا تاًما، ويذكر ؛ يعني أن يكومُ اتَ : ملك النصاب، قال

الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل يف معنى ملك النصاب مسائل، ولكن من أهم هذه 

ة الدين: املسائل   .هي مسأ
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أن اإلنسان إذا كان يملك نصاًبا لكن هذا النصاب مستحٌق لغريه من جهة 

ل جتب الدين؛ بمعنى عنده مليون ريال مثًال، وعليه دين، قدره مليون ريال، فه

  الزكاة عليه؟

ه ال يمكن النصاب ملًكا تاًما خالًيا من الدين، إذن  ال جتب الزكاة عليه؛ أل

  .البد من ملك النصاب، والسالمة من ديٍن ينقص النصاب

وهذا سيذكره يف البيت الذي يأيت معنا يف الدرس ثم ذكر ميض احلول، 

ال «: ل، حلديثالقادم، إذن هناك مخسة رشوط، اخلامس منها هو ميض احلو

، وميض احلول رشط، لكن ُيستثنى منه »زكاة يف مال حتى حيول عليه احلول

ربح التجارة، ونتاج : بعض األمور التي ال ُيشرتط فيها ميض احلول، مثل

  .السائمة، وكذلك اخلارج من األرض

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه   .وصحبه أمجعني وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة / ٢٧() السبت(: يوم - ٨١: رقم الدرس
ــــــــــــــ َحــــــــــــــْوٍل ِيفِ  ــــــــــــــ ُمِيضُّ ِ   ِســــــــــــــَوى املَُعرشَّ

  

ــــــــ َتــــــــاِج َفاحُســــــــْب ْبِح َوالنِّ َوالــــــــرِّ   )٢٤١(   واْحُرشِ

  ا َتُســـــــــــــــــــوُم ِيفِ ُهنَـــــــــــــــــــاَملـــــــــــــــــــَواِيش َكوْ  َوِيفِ   

  

ـــــــــــــــِر َحـــــــــــــــْوٍل ِيفِ   )٢٤٢( ـــــــــــــــيِســـــــــــــــوَ  َأْكَث َها َتنَْتِف   ا

ْيُن إْن َيـــــــــــ   ـــــــــــعُ ابً َصـــــــــــنِ ُقْص نْ َوالـــــــــــدَّ   ا َيْمنَ

  

  ا َذا الَقـــــــــــــْوُل َعـــــــــــــنُْهْم َأْوَقـــــــــــــعُ ُوُجوَهبَــــــــــــ  )٢٤٣(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

نظم اجليل يف الفقه احلنبيل حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس يف رشح ال

  .وهو الدرس احلادي والثامنون

ونتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط وجوب الزكاة وما يلحق 

  :بذلك، قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ــــــــــــــ َحــــــــــــــْوٍل ِيفِ  ــــــــــــــ ُمِيضُّ ِ   ِســــــــــــــَوى املَُعرشَّ

  

ــــــــ َتــــــــاِج َفاحُســــــــْب ْبِح َوالنِّ َوالــــــــرِّ   )٢٤١(   واْحُرشِ

  ا َتُســـــــــــــــــــوُم ِيفِ ُهنَـــــــــــــــــــوْ اَملـــــــــــــــــــَواِيش كَ  َوِيفِ   

  

ـــــــــــــــِر َحـــــــــــــــْوٍل ِيفِ   )٢٤٢( ـــــــــــــــي َأْكَث َها َتنَْتِف ـــــــــــــــَوا   ِس

ْيُن إْن َيـــــــــــ   ـــــــــــعُ ابً َصـــــــــــنِ ُقْص نْ َوالـــــــــــدَّ   ا َيْمنَ

  

  ا َذا الَقـــــــــــــْوُل َعـــــــــــــنُْهْم َأْوَقـــــــــــــعُ ُوُجوَهبَــــــــــــ  )٢٤٣(

يتكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل عن رشوط وجوب الزكاة، قال الناظم وفقه   

ِ  ُمِيضُّ َحْوٍل ِيفِ  :اهللا يف رشوط وجوب الزكاة   .ِسَوى املَُعرشَّ

ايض الرشط األول من رشوط وجوب الزكاة وهو  سبق معنا يف الدرس ا

اإلسالم، والرشط الثاين وهو احلرية، والرشط الثالث ملك النصاب وعدم 
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ه سبق معنا ملك  وجود ديٍن ينقصه، وهذا الذي سيذكره الناظم اآلن؛ أل

  .النظام

لحق بملك النصاب أال يوجد عىل اإلنسان ديٌن ينقص ومن تبعات، ومما يُ 

النصاب، وقد مثلنا ذلك لو كان اإلنسان عنده مثًال مليون ريال سعودي، 

  .وعليه ديٌن قدره مليون ريال، إًذا ليس عليه زكاة

ًفا  لو كان عنده مليون، وعليه ديٌن قدره تسعامئة وتسعة وتسعني أ

ه إال رياًال واحًدا، وهذا ال يبلغ النصاب، وتسعامئة وتسعة وتسعني، ال يبقى مع

  .وهكذا

بع ايض، ويدخل يف متام . هو متام امللك: الرشط الرا قد بيناه يف الدرس ا

  .امللك أن الزكاة ال جتب عىل املكاَتب

ميض احلول؛ يعني اكتامل احلول : طيب، كذلك من رشوط وجوب الزكاة

  .يالدية الشمسيةوهو السنة القمرية اهلجرية، وليس السنة امل

وميض احلول رشط يف وجوب الزكاة إال فيام ُيستثنى، وُيستثنى من ذلك 

  .اخلارج من األرض وربح التجارة ونتاج السائمة

أما اخلارج من األرض فإنه جتب الزكاة فيه يف يوم حصاده، قال اهللا عز 

ُه َيْوَم َحَصاِدهِ {: وجل عام[} َوآُتوا َحقَّ لتجارة فإن حوله ، وأما ربح ا]١٤١: األ

ف ريال، وبدأت  ال مائة أ حول أصله؛ يعني لو بدأت التجارة مثًال رأس ا
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ف، هل تزكي  تشتغل فيها وتتاجر وهكذا، ويف هناية احلول صارت مخسامئة أ

ًضا ما نتج عنها من أرباح؟ ف وال تزكيها وتزكي أ   مائة أ

ت هذه األرباح تزكيها وتزكي ما نتج عنها من أرباح، حتى لو كان: نقول

ال، ربُح : نقول. ما مىض عليها احلول: ما جاءتك إال قبل احلول بيوم، ما تقول

  .التجارة حوله حول أصيل

كذلك ُيستثنى نتاج السائمة، فلو كان عندك مثًال ثامنية من اإلبل وجلست 

ت بإيش؟  ، ويف الشهر األخري نتجت منها أوالد، فأ معك إحدى عرش شهًرا

عرشة من اإلبل، هل تزكي الثامنية باعتبار أهنا هي التي مر بأوالد فصارت 

عليها احلول، وال تزكي عرشة؟ يعني هل خترج شاة واحدة عن الثامنية وال 

  .خترج شاتني؟ ألهنا عرشة

  .نعم. خترج شاتني ألن نتاج السائمةحوله حول أصله: نقول

ِ  ُمِيضُّ َحْوٍل ِيفِ  :قال ه جيب هو ا: املعرش، ِسَوى املَُعرشَّ خلارج من األرض؛ أل

  .فيه نصف العرش، إن كان ُسقي بمؤنة، وجيب العرش كامًال إن ُسقي بغري مؤنة

  .والربح املقصود به ربح التجارة، والنتاج نتاج السائمة

. يعني فاحسبه من الزكاة واحرشه معها يف اإلخراج؛ واْحُرشِ  َفاحُسْب  :قال

  .نعم

عام، قالثم ذكر رشًطا آخر وهو متعلق ببهيم   :ة األ
  ا َتُســـــــــــــــــــوُم ِيفِ ُهنَـــــــــــــــــــاَملـــــــــــــــــــَواِيش َكوْ  َوِيفِ 

  

ـــــــــــــــِر َحـــــــــــــــْوٍل ِيفِ   )٢٤٢( ـــــــــــــــي َأْكَث َها َتنَْتِف ـــــــــــــــَوا   ِس
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عام برشط أن تكون سائمة، واملعترب السوم هنا  إًذا جتب الزكاة يف هبيمة األ

معناه أهنا ترعى يف املرعى، يعني تأكل من الرعي، أما إذا كانت معلوفة، 

  . هلا العلف فال زكاة فيهاصاحبها حيرض

طيب، إذا كانت تسوم يف بعض السنة وُتعلف يف بعضها، فاملعترب يف ذلك 

فإن كانت ، َأْكَثِر َحْولٍ  ا َتُسوُم ِيفِ ُهنَ اَملَواِيش َكوْ  َوِيفِ  :أكثر السنة، وهذا معنى قوله

ام   .تسوم يف أكثر احلول فهي سائمة، ولو كانت ُتعلف يف بعض األ

َها َتنَْتِفي ِيفِ  :قال يعني تنتفي الزكاُة فيام سوى املوايش السائمة، فتنتفي ؛ ِسَوا

ًضا فيام كانت تسوم أقل احلول   .يف املعلوفة، وتنتفي أ

ثم ذكر القاعدة التي ذكرناها وهي أن الدين إن نقص من النصاب فإنه 

  :يمنع وجوب الزكاة، قال
ْيُن إْن َيـــــــــــ ـــــــــــعُ ابً َصـــــــــــنِ ُقْص نْ َوالـــــــــــدَّ   ا َيْمنَ

  

  ا َذا الَقـــــــــــــْوُل َعـــــــــــــنُْهْم َأْوَقـــــــــــــعُ ُوُجوَهبَــــــــــــ  )٢٤٣(

يعني هذا القول أصح يف املذهب وأصح عند الفقهاء أن الدين يمنع   

  .نعم. الزكاة

ة الدين   .هذا ما يتعلق بمسأ

ال عن النصاب فإنه ال زكاة، وإن مل ينقص  وننبه هنا أن الدين إذا نقص ا

ال عن النصاب جتب الزكاة يف املتبقي؛ يعني لو كان عنده مثًال مليون، وعليه  ا

: ديٌن قدره نصف مليون، هل يزكي مليون وال يزكي نصف املليون؟ نقول

  .يزكي نصف املليون املتبقي بعد الدين، واهللا أعلم
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هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، وصىل 

ه وصح   .به أمجعنياهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢٨() األحد(: يوم - ٨٢: رقم الدرس

ــــــــــــــــ ُكــــــــــــــــلِّ  ِيفِ  َكـــــــــــاةُ   )٢٤٤(  ِس إِبِــــــــــــــــٍل َفَشــــــــــــــــاةُ َمخْ ـــــــــــيَن َفالزَّ ـــــــــــِس َواْلِعْرشِ   لِْلَخْم

ـــــــــــــ ـــــــــــــُت َخمَ ـــــــــــــــاْجَعال  )٢٤٥(  َوَثـــــــــــــال اٍض َولِِســـــــــــــتٍّ بِنْ ـــــــــــــــَني َفبِنًْتـــــــــــــــا لَِلُبـــــــــــــــوٍن َف   ثِ

ـــــــــــــِســـــــــــــتٌّ َوَأْربَ  ـــــــــــــا ِحقَّ ـــــــــــــوَن ِفيَه ةُ   )٢٤٦(  ةُ ُع   إْحـــــــــــــــَدى َوِســـــــــــــــتُّوَن َفُمْســـــــــــــــَتَحقَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل 

  .٨٢بل، وهذا الدرس رقمه نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن زكاة اإل

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــــــ ُكــــــــــــــــلِّ  ِيفِ  َكـــــــــــاةُ   )٢٤٤(  ِس إِبِــــــــــــــــٍل َفَشــــــــــــــــاةُ َمخْ ـــــــــــيَن َفالزَّ ـــــــــــِس َواْلِعْرشِ   لِْلَخْم

ـــــــــــــ ـــــــــــــُت َخمَ ـــــــــــــــاْجَعال  )٢٤٥(  َوَثـــــــــــــال اٍض َولِِســـــــــــــتٍّ بِنْ ـــــــــــــــَني َفبِنًْتـــــــــــــــا لَِلُبـــــــــــــــوٍن َف   ثِ

ـــــــــــــةُ ِســـــــــــــتٌّ َوَأْربَ  ـــــــــــــا ِحقَّ ـــــــــــــوَن ِفيَه ةُ إْحـــــــــــــــدَ   )٢٤٦(  ُع   ى َوِســـــــــــــــتُّوَن َفُمْســـــــــــــــَتَحقَّ

بدأ الناظم يف بيان زكاة اإلبل ببيان النصاب، ونصاب اإلبل مخس من 

اإلبل، فَمن كان عنده مخٌس من اإلبل سائمة كام ذكرنا سابًقا، أن الرشط أن 

ًضا متخذة للرض  تكون سائمة، أما إذا كانت معلوفة فال زكاة فيها، وكانت أ

بها وتكاثرها وتناسلها، وليست متخذة ألجل والنسل؛ يعني ألجل حل

التجارة؛ ألهنا لو كانت متخذة ألجل التجارة فزكاهتا زكاة عروض التجارة، 
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كذلك لو كانت متخذة للعمل والركوب ونحو ذلك، فكذلك ليس فيها الزكاة 

  .وإنام الزكاة فيام كان متخًذا للرض والنسل

إًذا ما دون اخلمس ليس  ؛ِس إِبٍِل َفَشاةُ َمخْ  ُكلِّ  ِيفِ  :طيب، قال رمحه اهللا تعاىل

طيب كم زكاة اخلمس؟ إًذا عندنا من صفر إىل أربع هذه ال زكاة . فيها زكاة

  :فيها؛ ألهنا مل تبلغ النصاب، وأما إذا بلغت مخًسا ففيها شاة، قال

ينَ ، من مخسة إىل تسعة شاة ؛ِس إِبٍِل َفَشاةُ َمخْ  ُكلِّ  ِيفِ  يعني ؛ لِْلَخْمِس َواْلِعْرشِ

من مخسة إىل ما قبل اخلمسة والعرشين هذه كل مخسة فيها إيش؟ فيها شاة، 

فمن مخسة إىل تسعة فيها شاة، إذا وصلت إىل عرشة فيها شاتان، إىل أربع 

عرشة، هذه شاتان، إذا وصلت مخسة عرش، ففيها ثالث شياة إىل تسعة عرش، 

ما إذا وصلت اخلمسة إىل وصلت عرشين ففيها أربع شياة إىل أربع وعرشين، أ

  .والعرشين فنرتك الشياة وننتقل إىل اإلبل

َكاةُ : قال يَن َفالزَّ   .اضٍ بِنُْت َخمَ  لِْلَخْمِس َواْلِعْرشِ

إًذا زكاة مخس وعرشين من اإلبل بنُت خماض، وبنت املخاض هي ما هلا 

ثى التي هلا سنة، وهلذا قال ثى: سنة من اإلبل، يعني األ   .بنت خماض؛ يعني أ

ثى التي استكملت سنة كاملة، فتجب الزكاة يف فب نت املخاض هي األ

مخٍس وعرشين من اإلبل من النوق التي بلغت سنًة، وُتسمى بنت املخاض؛ 

ألن أمها صارت حامًال؛ يعني بنت خماض، املخاض احلمل والوالدة، يعني 

  .أمها قاربت الوالدة
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َكاةُ  :طيب، قال يَن َفالزَّ   .َوَثالثِنيَ  اٍض َولِِستٍّ بِنُْت َخمَ  لِْلَخْمِس َواْلِعْرشِ

إًذا من مخس وعرشين إىل مخسة وثالثني هذه كلها فيها بنت خماض، إذا 

  .َوَثالثَِني َفبِنًْتا لَِلُبوٍن َفاْجَعال َولِِستٍّ  :وصلت إىل ستٍّ وثالثني قال

ا إًذا يف الستة وثالثني ما الذي ُخيرج فيها؟ ُخيرج فيها بنت لبون، وهي ما هل

  .سنتان، استكملت سنتني من اإلناث من اإلبل

فهذه الست وثالثني إىل مخٍس وأربعة، فإذا وصلت إىل ستٍّ وأربعني فكم 

  نخرج؟

ةُ ِستٌّ َوَأْربَ  :ثم قال، َوَثالثَِني َفبِنْتًا لَِلُبوٍن َفاْجَعال َولِِستٍّ  :قال ، ُعوَن فِيَها ِحقَّ

ث سنوات، إذا استكملت ثالث ست وأربعون فيها ِحّقة، واحلقة ما هلا ثال

ًضا من اإلناث، إىل ستني   .سنوات فهذه ُتسمى حقة أ

  :فإذا وصلت إىل واحد وستني فإهنا مستحقة باجلزعة، قال

ةُ  ه قال وهذا سيأيت يف الدرس القادم ،ْذَعةٍ جَ بِ  إْحَدى َوِستُّوَن َفُمْستََحقَّ ؛ أل

  .عةٍ ذجفيه 

ت فهذه ُتسمى استكعة ما هلا أربع سنوات، إذا ذواجل ملت أربع سنوا

  .عة، وهذا كله من إناث اإلبلذج

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٢٩() االثنني(: يوم - ٨٣: رقم الدرس
ــــــــْبُعوَن اْقَتَضــــــــْت جَ بِ  ــــــــتٌّ َوَس ــــــــٍة، ِس   ْذَع

  

ــــــــــــــْت  ْي نَْتــــــــــــــبِ   )٢٤٧( ــــــــــــــوٍن َولِتِْســــــــــــــِعَني اْرَتَق   َلُب

ــــــــــــــــــــــــــــِت    ْبِ ــــــــــــــــــــــــــــْنيِ َأ َت ــــــــــــــــــــــــــــٍد َفِحقَّ ِح   بَِوا

  

ــــــــــــــوَن بُ   )٢٤٨( ــــــــــــــَدى َوِعْرشُ ــــــــــــــَد املئــــــــــــــةِ إِْح   َعْي

ـــــــــــــــــــا بَ    َهاِفيَه ـــــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــــوٍن َع ـــــــــــــــــــاٌت لَِلُب   نَ

  

َها  )٢٤٩( ــــــــــــــــــــــــــــــٌة َفَتْســــــــــــــــــــــــــــــَتِقرُّ َحــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   َثالَث

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وَمن وااله

هذا هو الدرس الثالث والثامنون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  .نتكلم فيه عن تتمة الكالم عن زكاة اإلبل

ايض ما يتعلق بزكاة اإلبل، عرفنا النصاب فيها  مر معنا يف الدرس ا

ةُ  :تني وقلنامخس، إىل أن بلغنا إىل الواحد وس ، ْذَعةٍ جَ بِ  إْحَدى َوِستُّوَن َفُمْستََحقَّ

ةُ  :الواحد وستني فيها جزعة إىل اخلمسة وسبعني، قال   .إْحَدى َوِستُّوَن َفُمْستََحقَّ
ــــــــْبُعوَن اْقَتَضــــــــْت جَ بِ  ــــــــتٌّ َوَس ــــــــٍة، ِس   ْذَع

  

ــــــــــــــْت  ْي بِنَْتــــــــــــــ  )٢٤٧( ــــــــــــــوٍن َولِتِْســــــــــــــِعَني اْرَتَق   َلُب

   ْ ــــــــــــــــــــــــــــْنيِ َأ َت ــــــــــــــــــــــــــــٍد َفِحقَّ ِح ــــــــــــــــــــــــــــِت بَِوا   بِ

  

ــــــــــــــوَن بُ   )٢٤٨( ــــــــــــــَدى َوِعْرشُ ــــــــــــــَد املئــــــــــــــةِ إِْح   َعْي

ـــــــــــــــــــا بَ    َهاِفيَه ـــــــــــــــــــدُّ ـــــــــــــــــــوٍن َع ـــــــــــــــــــاٌت لَِلُب   نَ

  

َها  )٢٤٩( ــــــــــــــــــــــــــــــٌة َفَتْســــــــــــــــــــــــــــــَتِقرُّ َحــــــــــــــــــــــــــــــدُّ   َثالَث

  : نعم، بدأ الناظم ببيان اإلبل التي وصلت إىل ست وسبعني، قال  

بنات اللبون،  يعني اثنتان من: لبون؛ بنتي َلُبونٍ  ْي بِنْتَ  ِستٌّ َوَسْبُعوَن اْقَتَضْت 

إًذا إذا كان . وقد سبق معنا أن بنت اللبون هي ما هلا سنتان من إناث اإلبل

  .عندك ست وسبعني فيها بنتا لبون، إىل كم؟ إىل التسعني
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طيب إذا وصلت إىل التسعني؟ التسعني فيها بنتا لبون كام سبق، اثنني من 

حدة، واحد و  :تسعني، قالبنات اللبون، طيب إذا ارتقت عن التسعني بوا

ْبِِت  َولِتِْسِعَني اْرَتَقْت  َتْنيِ َأ ِحٍد َفِحقَّ   .بَِوا

إًذا إذا وصلت واحد وتسعني ففيها ِحّقتان، وقد سبق معنا أن احلقة ما هلا 

َولِتِْسِعَني  :كم؟ ما هلا ثالث سنوات، وتستمر عىل احلقتني إىل مائة وعرشين، قال

ْ  اْرَتَقْت  َتْنيِ َأ ِحٍد َفِحقَّ   .بِِت بَِوا

  :ثم قال

وَن بُ  َهافِيَها بَ  َعيَْد املئةِ إِْحَدى َوِعْرشُ يعني إذا كان عندك مائة  ؛َثالَثةٌ  نَاٌت لَِلُبوٍن َعدُّ

وعرشين حقتان، إذا كان عندك مائة وواحد وعرشين ففيها ثالث بنات لبون، 

وَن بُ  :وهذا معنى قوله إِْحَدى  :ائةيعني الزيادة عىل ا؛ َعيَْد املئةِ إِْحَدى َوِعْرشُ

وَن بُ  َهافِيَها بَ  َعيَْد املئةِ َوِعْرشُ   .َثالَثةٌ  نَاٌت لَِلُبوٍن َعدُّ

إًذا ثالث بنات لبون، وبنت اللبون هي ما هلا سنتان كام سبق، إذا كان 

  .عندك مائة وواحد وعرشين

َها :طيب، ثم قال إىل هنا إذا زادت عىل مائة وواحد وعرشين، ، َفَتْسَتِقرُّ َحدُّ

  .احلسبة تستقر بعد ذلك يف كل أربعني بنت لبون، ويف كل مخسني حقة فإن

إًذا مائة وواحد وعرشين فيها ثالث بنات لبون، طيب، ما زاد عىل ذلك؟ 

ما زاد عىل ذلك خالص تستقر املعادلة يف كل أربعني بنت لبون، ويف : نقول

  .كل مخسني حقة
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كل : ق؛ ألن قلنامائة ومخسني فيها إيش؟ فيها ثالث حقا: طيب، نقول

مخسني يف حقة، ومائة ومخسني يعني ثالث مخسينات، إًذا فيها كم؟ فيها ثالث 

  .حقاق

كم؟   طيب، لو كان عندك مائتان؟ إيش رأ

ائتان، نقول ائتان ُخيري فيها بني مخس بنات لبون، وبني إيش؟ أربع : ا ا

ائتني فيها مخس أربعينات نات لبون، إًذا ممكن خيرج مخس ب. حقاق؛ ألن ا

  وممكن خيرج أربع حقاق، واضح؟

  .عرفنا احلقة اليل هلا ثالث سنوات، وبنت لبون اليل هلا سنتان

ائة وستني كم فيام لو كان عنده مائة وستني؟ ا نعم .. طيب، ما رأ

ائة وستني فيها إيش؟ أربع بنات لبون   .أحسنَت، ا

قول؟ ثالث طيب، ما تقولون فيام لو كان عنده مائة وعرشون؟ هل ست

ائة وواحد : بنات لبون؟ أقول لك غلط، ليش؟ ألن مائة وعرشون هذه قبل ا

وعرشين، احلساب هذا ال يبدأ إال بعد مائة وواحد وعرشين، وقد سبق معنا 

ائة وعرشين فيها حقتان   .ا

  ..إًذا هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل

ها بنات للبون، عدها ثالٌث، فتستقر حدها بنُت في: يقول.. حلظة، حلظة

  .لبوٍن، فرُض أربعني، وحقٌة ُخترج عن مخسني
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ائة وواحد وعرشين تستقر عىل إيش؟ بنُت لبوٍن،  إًذا هذه القاعدة بعد ا

  . فرُض أربعني، وحقٌة ُخترج عن مخسني

ائة وواحد وعرشين، واهللا  هذه هي القاعدة من بعد إيش؟ من بعد ا

ه وصحبه أمجعني أعلم،   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٣٥٢  

  ) ١٤٣٦/ ذو احلجة /  ٣٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٨٤: رقم الدرس

ــــــــــــــ  )٢٥٠(  بِنْـــــــــــــُت َلُبــــــــــــــوٍن َفــــــــــــــْرُض َأْرَبِعينَــــــــــــــا ــــــــــــــٌة ُختْ   ِســــــــــــــينَاَرُج َعــــــــــــــْن َمخْ َوِحقَّ

ـــــــــــــــــــــارِ  َوِيفِ  َْق ـــــــــــــــــــــَن األ ـــــــــــــــــــــَني ِم ـــــــــــــــارِ َثـــــــــــــــى ْ َتبِيـــــــــــــــٌع َاْو أُ   )٢٥١(  َثالثِ   َعـــــــــــــــَىل اِخليَ

ــــــــــــــــــــَوَأْربَ  ــــــــــنَّةْ  َفَيْســـــــــَتِقرُّ الَفــــــــــْرُض ِيفِ   )٢٥٢(  وَن َفْرُضــــــــــــــــــــَها ُمِســــــــــــــــــــنَّةْ ُع   ِذي السُّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

بع والثامنون من رشح النظم اجليل  يف الفقه احلنبيل، فهذا هو الدرس الرا

  .نتكلم فيه عن زكاة البقر، وهو درٌس سهل وواضح إن شاء اهللا تعاىل

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــ  )٢٥٠(  بِنْـــــــــــــُت َلُبــــــــــــــوٍن َفــــــــــــــْرُض َأْرَبِعينَــــــــــــــا ــــــــــــــٌة ُختْ   ِســــــــــــــينَاَرُج َعــــــــــــــْن َمخْ َوِحقَّ

ايض، لكننا نضعه  ايض، وقد رشحناه يف الدرس ا هذا تبع الدرس ا

يات حتى يتناسب مع جدول هنا؛ ألن قس يات والدروس عىل ثالثة أ منا األ

يات ويدرسها   .احلفظ، حيفظ الطالب ثالثة أ

  :طيب

ــــــــــــــ  )٢٥٠(  بِنْـــــــــــــُت َلُبــــــــــــــوٍن َفــــــــــــــْرُض َأْرَبِعينَــــــــــــــا ــــــــــــــٌة ُختْ   ِســــــــــــــينَاَرُج َعــــــــــــــْن َمخْ َوِحقَّ

  .هذا تبع زكاة اإلبل وانتهينا منه

قار، قال   :باب زكاة األ

ـــــــــــــــــــــنَ  َوِيفِ  ـــــــــــــــــــــَني ِم ـــــــــــــــــــــارِ  َثالثِ َْق ـــــــــــــــارِ ْ َتبِيـــــــــــــــٌع َاْو أُ   )٢٥١(  األ   َثـــــــــــــــى َعـــــــــــــــَىل اِخليَ
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ــــــــــــــــــــَوَأْربَ  ــــــــــنَّةْ  َفَيْســـــــــَتِقرُّ الَفــــــــــْرُض ِيفِ   )٢٥٢(  وَن َفْرُضــــــــــــــــــــَها ُمِســــــــــــــــــــنَّةْ ُع   ِذي السُّ

قار القضية فيها سهلة، قاعدة واحدة الثالثون فيها : بالنسبة لزكاة األ

  .ا مسنةإيش؟ تبيٌع أو تبيعه، واألربعون؟ فيها إيش؟ فيه

نَّةْ  َفيَْستَِقرُّ الَفْرُض ِيفِ  :قال   .ذِي السُّ

ة ليس فيها زيادات وال تفاصيل وال يشء من هذا القبيل، إنام  إًذا املسأ

هي قاعدة واضحة، إيش هي القاعدة؟ الثالثون فيها تبيٌع أو تبيعه واألربعون 

  .فيها مسنة، خلصنا الباب

درس زكاة البقر، لكن التبيع انتهى، إيش تبغون نسوي، هذا هو خالصة 

  .ال، ما قلنا هذا.. التبيع والتبيعة: ما هو التبيع والتبيعة؟ قلنا

  التبيع والتبيعة هو ما له سنة، واملسنة ما هلا سنتان، واضح؟

. طيب، نطبق هذا، لو كان عنده ستون من البقر؟ الزكاة تبيعان أو تبيعتان

  .أحسنَت 

  .لو كان عنده ثامنون؟ مسنتان

  .كان عنده سبعون؟ تبيٌع ومسنة، وهكذالو 

هذا ما يتعلق بدرسنا هذا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١() ءُ األربعا(: يوم - ٨٥: رقم الدرس

ـــــــــــــــــ ُكوُر ِيفِ َوُجتْ ـــــــــــــــــالِث  ِزُئ الـــــــــــــــــذُّ   ِث اَ نــــــــــــــــــــإلَمَســــــــــــــــــــاِئٍل َوالَبــــــــــــــــــــاِق بِا  )٢٥٣(  َث

ــــــــــــــــــابــــــــــــــــــُن َلُبــــــــــــــــــوٍن  ــــــــــــــــــدِ ُجمْ ــــــــــــــــ  )٢٥٤(  ِزٌئ لَِفْق ــــــــــــــــِت َخمَ ــــــــــــــــدِ بِنْ ْ   اٍض َوَتبِيًعــــــــــــــــا َأ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــيَام َكاَن ــــــــــــــــَني َوِف ُكوَر َفْهــــــــــــــَو َهاَنـــــــــــــــنَِصــــــــــــــ  )٢٥٥(  اَعــــــــــــــــِن الثَّالثِ   ااُبُه الـــــــــــــــذُّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :ا بعدأم... وااله

فهذا هو الدرس اخلامس والثامنون من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

عام، وهي ة من مسائل الزكاة يف زكاة هبيمة األ ج : نتكلم فيه عن مسأ إخرا

عام   .الذكر يف زكاة هبيمة األ

ه سبق معنا، نحن قلنا مثًال  اخلمسة : هل ُجيزئ أن أخرج الذكر؟ أل

لو أخرج ابن خماض؟ لو أخرج بنت لبون، أخرج  وعرشين فيها بنت خماض،

  .بدهلا ابن لبون، ما احلكم؟ هذا هو موضوع درسنا يف هذا اليوم

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــــ ُكوُر ِيفِ َوُجتْ ـــــــــــــــــالِث  ِزُئ الـــــــــــــــــذُّ   ِث اَ نــــــــــــــــــــإلَمَســــــــــــــــــــاِئٍل َوالَبــــــــــــــــــــاِق بِا  )٢٥٣(  َث

ــــــــــــــــــابــــــــــــــــــُن َلُبــــــــــــــــــوٍن  ــــــــــــــــــدِ ُجمْ ــــــــــــــــ  )٢٥٤(  ِزٌئ لَِفْق ــــــــــــــــِت َخمَ ــــــــــــــــدِ اٍض َوَتبِ بِنْ ْ   يًعــــــــــــــــا َأ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــيَام َكاَن ــــــــــــــــَني َوِف ُكوَر َفْهــــــــــــــَو َهاَنـــــــــــــــنَِصــــــــــــــ  )٢٥٥(  اَعــــــــــــــــِن الثَّالثِ   ااُبُه الـــــــــــــــذُّ

م أن الزكاة ُخترج فيها اإلناث، وليس الذكور،  ،األصل أهيا اإلخوة الكرا

عام   .ال ُخيرج فيها من ذكور هبيمة األ
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  :جيزئ يف ثالث مسائل، قال: طيب، متى جيزئ إخراج الذكور؟ قال لك

ـــــــــــــــــ ُكوُر ِيفِ َوُجتْ ـــــــــــــــــالِث  ِزُئ الـــــــــــــــــذُّ   ِث اَ نــــــــــــــــــــإلَمَســــــــــــــــــــاِئٍل َوالَبــــــــــــــــــــاِق بِا  )٢٥٣(  َث

  .ما سوى هذه الثالث فإنه خيرجه من اإلناث

  طيب، ما هي هذه املسائل الثالث؟

  :األوىل

ة األوىل ،اضٍ بِنِْت َخمَ  ِزٌئ لَِفْقدِ ُجمْ ابُن َلُبوٍن  ِزٌئ ُجمْ ابُن َلُبوٍن  :هذه هي املسأ

إذا جاء اإلنسان جاءه الساعي يأخذ منه الزكاة، فوجد عنده  ،اضٍ بِنِْت َخمَ  لَِفْقدِ 

مخًسا وعرشين من اإلبل، الواجب أن يأخذ منه إيش؟ أن يأخذ منه بنت 

خماض، طيب، إذا مل جيد بنت خماض، هل جيوز أن خيرج بدًال من بنت املخاض 

ثى هلا سنة، يأخذ التي هلا سنة ذكًرا ابن لبون وهو الذي له سنتان، فيأخذ ب دال أ

ذكًرا له سنتان إذا مل يوجد عنده بنت خماض، فيجزئ إخراج الذكر هنا، يعطيه 

ابن لبون، مكان بنت خماض، ابن اللبون الذي له سنتان من الذكور مكان بنت 

  .املخاض التي هلا سنة من اإلناث، هذا يف اإلبل

ة الثانية ْدِ  :يف البقر، قال: املسأ   .َعِن الثَّالثِنيَ  َوَتبِيًعا َأ

ًذا جيوز يف الثالثني من البقر أن خترج تبيًعا أو تبيعه كام سبق معنا، نحن إ

ثى : قلنا يف الثالثني من البقر إما تبيع أو تبيعة؛ يعني إما ذكر عمره سنة أو أ

ء، يف زكاة الثالثني من البقر   . عمرها سنة، كلها سوا
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ة الثالثة التي خيرج فيها الذكر ج الذكر، قال املسأ َوفِيَام  :وجيزئ فيها إخرا

ُكوَر َفْهَو َهانَ نَِص  اَكانَ    .ااُبُه الذُّ

إذا كان نصابه كله ذكوًرا، جاء الساعي ليأخذ من الرجل زكاته، فوجد 

ثى ماتت مثًال، ومل يبق  عنده مثًال يعني مخًسا وعرشين من اإلبل كلها ذكور، األ

  اخلمس وعرشين من الذكور؟ إال ذكور، فهل ُجيزئ أن خيرج عن هذه

نعم، جيزئه أن خيرج من الذكور بدًال من اإلناث، وهذا يف زكاة : اجلواب

نا ال نكلف املزكي فوق طاقته، فإذا  اإلبل، ويف زكاة البقر، ويف زكاة الغنم؛ أل

ج الذكور   .مل يكن عنده إال الذكور، فيجزئ إخرا

شاء اهللا، وصىل اهللا هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وهو درٌس واضح إن 

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢() اخلميس(: يوم - ٨٦: رقم الدرس

ــــ  )٢٥٦(  ِزَئـــــــــــــــةْ َزَكـــــــــــــــاُة َأْرَبِعـــــــــــــــَني َشـــــــــــــــاٌة ُجمْ    وَن َتِزيــــُد َعــــْن ِمَئــــةْ إْحــــَدى َوِعْرشُ

  اِحـــــــــــــٍد َوِمئَتـــــــــــــِني ِمـــــــــــــْن َغـــــــــــــنَمْ وَ  ِيفِ   )٢٥٧(  َزمْ َتـــــــــــلْ ِفيَهـــــــــــا اْثنََتـــــــــــاِن، َوَثـــــــــــالٌث تُ 

ـــــــــــــــــلِّ ْعـــــــــــــــــَوبَ  ـــــــــــــــــةِ  َدَها َشـــــــــــــــــاٌة لُِك ــــــــٌو َبــــــــ  )٢٥٨(  ِمَئ ةِ  ْنيَ ُكــــــــلِّ َوالــــــــَوْقُص َعْف   ِعــــــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

نظم اجليل يف الفقه احلنبيل، فهذا هو الدرس السادس والثامنون من رشح ال

  .نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن زكاة الغنم

  َزَكاُة َأْرَبِعنيَ  :قال الناظم وفقه اهللا

  .طبًعا الكالم عن زكاة الغنم اآلن

ــــ  )٢٥٦(  ِزَئـــــــــــــــةْ َزَكـــــــــــــــاُة َأْرَبِعـــــــــــــــَني َشـــــــــــــــاٌة ُجمْ    وَن َتِزيــــُد َعــــْن ِمَئــــةْ إْحــــَدى َوِعْرشُ

  َواِحـــــــــــــٍد َوِمئَتـــــــــــــِني ِمـــــــــــــْن َغـــــــــــــنَمْ  ِيفِ   )٢٥٧(  َزمْ َتـــــــــــلْ تُ  ِفيَهـــــــــــا اْثنََتـــــــــــاِن، َوَثـــــــــــالٌث 

ـــــــــــــــــلِّ ْعـــــــــــــــــَوبَ  ـــــــــــــــــةِ  َدَها َشـــــــــــــــــاٌة لُِك ــــــــٌو َبــــــــ  )٢٥٨(  ِمَئ ةِ  ْنيَ ُكــــــــلِّ َوالــــــــَوْقُص َعْف   ِعــــــــدَّ

زكاُة أربعني من الغنم شاٌة : الناظم اآلن يتكلم عن زكاة الغنم، قال لك

ان عة، فال خيرج شاًة مريضة جمزئة، وهي الشاُة التي تكون سليمة من العيوب ا

  أو معيبة، لكن خيرج شاة جمزئة صحيحة وسليمة، واضح؟

  .وهذا هو الكالم عن زكاة األربعني
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َزَكاُة َأْرَبِعَني  :إًذا َمن كان عنده أقل من األربعني ال زكاة عليه، الناظم قال

ده بذلك أن يبني لنا أن ما دون ا ، وملَشاةٌ  ألربعني يتكلم عام دون األربعني، ومرا

  .ال زكاة فيه

إًذا لو كان عندك عرشة من الغنم السائمة التي تُتخذ للرض والنسل، ال 

  .زكاة

عرشين، ثالثني، تسعة وثالثني؟ ال زكاة فيها، إنام تبدأ الزكاة من إيش؟ 

من األربعني، واألربعون فيها شاة، وتستمر عىل شاٍة واحدة ال تزيد إىل مائٍة 

  .وعرشين

  .ك أربعون؟ فيها شاةطيب لو كان عند

ًضا إال شاة : لو كان عندك ثامنون، هل نقول فيها شاتان؟ ال، ليس فيها أ

  .واحدة

  .إىل مائٍة وعرشين، ليس فيها إال شاة واحدة

  .فِيَها اْثنََتانِ  وَن َتِزيُد َعْن ِمئَةْ إْحَدى َوِعْرشُ  :ثم قال

ائة وعرشين ووصلت إىل مائة وواحد وعرشين ، ففيها إذا زادت عن ا

ائتني، ليس فيها إال شاتان   .شاتان، وتستمر الشاتان إىل ا

 ِيفِ  َزمْ تَ لْ َوَثالٌث تُ  :ثم قال، فِيَها اْثنََتانِ  وَن َتِزيُد َعْن ِمئَةْ إْحَدى َوِعْرشُ  :قال

  .َواِحٍد َوِمئتَِني ِمْن َغنَمْ 
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إذا كان عندك مائتان وواحد، ففيها ثالث شياه، يعني ثالث شياه من 

غنم، وتستمر عىل ثالث شياه إىل ثالثامئة وتسعة وتسعني، لو كان عندك ال

 ِيفِ : ، قالليس فيها إال ثالث شياه، بعد ذلكثالثامئة وتسعة وتسعني من الغنم 

  .َواِحٍد َوِمئتَِني ِمْن َغنَمْ 

يعني ؛ ثم يف كل مائة شاة، ِمئَةِ  َدَها َشاٌة لُِكلِّ عْ َوبَ  :ثم قال بعد ذلك قاعدة

ائتني وواحد إىل الثالثامئة بعد ا ائتني وواحد، يف كل مائٍة شاة، فعندك من ا

ًضا ال ُحيسب عليه شاة زائدة  هذه كام قلنا ثالث شياه، إذا زادت عىل الثالثامئة أ

إال إذا وصل إىل أربعامئة، فإذا وصل إىل أربعامئة ففيها كم؟ فيها أربع شياه، 

ثامنامئة؟ ثامن . سبعامئة؟ سبع شياه. ستامئة؟ ست شياه. مخسائة؟ مخس شياه

  .شياه، وعىل هذا فقس

هذا ما يتعلق بدرسنا، لكن الناظم أعطاك قاعدة، حطناها هنا حمددة 

ةِ  ْنيَ ُكلِّ َوالَوْقُص َعْفٌو بَ  :باألمحر   .ِعدَّ

ًضا: ا قلنا   .إن اإلنسان عليه يف أربعني شاة، يف الثامنني كم؟ شاة أ

هذا ال ُحيسب عليه زيادة، يعني ما بني أربعني إىل مائة  إًذا ما بني الفريضتني

ئد فيام بينهام الذي مل يبلغ مائة وواحد وعرشين، ال ُحيسب  وواحد وعرشين الزا

  .واهللاِ شاة ونصف، أو شاة وثلث: فيه يشء زائد، ال تقول عليك

ائة وواحد وعرشين، وما بني الفريضتني هذا  ال، يبقى عىل الشاة إىل ا

ائة  ُيسمى الوقص، يعني ما بني األربعني هذه الفريضة األوىل فيها شاة، ا
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وواحد وعرشين هذه الفريضة الثانية، ما بينهام ُيسمى وقًصا، والوقُص عفٌو 

  .ليس فيه زكاة

ةِ  ْنيَ ُكلِّ َوالَوْقُص َعْفٌو بَ    .يعني بني الفريضتني؛ ِعدَّ

 وسلم عىل نبينا حممٍد، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمُحم / ٤() السبت(: يوم - ٨٧: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــامِ ْ األَ  ُر اخلُْلَطــــــــــــــــــــــــــُة ِيفِ َؤثِّ ُت   َع

  

ـــــــــــــــــــِد ِيفِ ُجتْ   )٢٥٩( ِح ـــــــــــــــــــُل َكالَوا   األَْحَكـــــــــــــــــــامِ  َع

ـــــــُرتِ    ـــــــاِة َواْش َك ـــــــِل الزَّ ـــــــْن َأْه ـــــــاَن ِم   طْ إِْن َك

  

ــــــــــــلِّ   )٢٦٠(   اٍل اْخــــــــــــُتلِطْ َمــــــــــــ َكــــــــــــَذاَك َكــــــــــــوُن ُك

ــــــــــــــا أي   ًح ــــــــــــــى ُمَرا ــــــــــــــْيال: َمْرًع ــــــــــــــا َل   َمبِْيًت

  

ـــــــــــــــــــــــــًحا َوَحمْ   )٢٦١( ـــــــــــــــــــــــــا َوَفْحـــــــــــــــــــــــــَال لَ َوَمْرسَ   ًب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

لفقه احلنبيل، فهذا هو الدرس السابع والثامنون من رشح النظم اجليل يف ا

عام ة اخلُْلَطة يف هبيمة األ   .نتكلم فيه عن مسأ

َت : ما معنى اخللطة؟ اخللطة ا عندي عرشون من الغنم، وأ يعني مثًال أ

ٍع واحد، صار ترعى مع  عندك عرشون من الغنم، ومجعناها أعطيناها لرا

إىل آخره، حتى .. بعض، وتبيت مع بعض، وتنام مع بعض، وتأكل مع بعض

  .ل الذي ينزو عليها واحدالفح

ت عندك عرشون، العرشون هل هي  ا عندي عرشون، وأ طيب، اآلن أ

نصاب؟ ليست نصاًبا، مل تبلغ النصاب، صح وال أل؟ العرشون مل تبلغ 

ت  النصاب، بالنسبة لك الغنم التي معك ال تبلغ نصاًبا، أو الغنم التي متلكها أ

تبلغ نصاًبا، ولكنها بمجموعها تبلغ ال تبلغ نصاًبا، والغنم التي أملكها ال 
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ا نخلطها مع بعض، نحسبها كأهنا مال واحد فنقول أربعون : نصاًبا، فهل 

  بلغت النصاب، ففيها الزكاة، وال نقول إيش؟ ال زكاة فيها، ماذا تقولون؟

ال الواحد: اجلواب الني كا إًذا جتب الزكاة فيها، لكن . أن اخللطة تسري ا

ياتهذا برشوط، ما ه   .ي هذه الرشوط؟ هذا الذي ذكره الناظم يف هذه األ

  :قال رمحه اهللا
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــامِ ْ األَ  ُر اخلُْلَطــــــــــــــــــــــــــُة ِيفِ َؤثِّ ُت   َع

  

ـــــــــــــــــــِد ِيفِ ُجتْ   )٢٥٩( ِح ـــــــــــــــــــُل َكالَوا   األَْحَكـــــــــــــــــــامِ  َع

ـــــــُرتِ    ـــــــاِة َواْش َك ـــــــِل الزَّ ـــــــْن َأْه ـــــــاَن ِم   طْ إِْن َك

  

ــــــــــــلِّ   )٢٦٠( ــــــــــــاٍل اْخــــــــــــُتلِطْ  َكــــــــــــَذاَك َكــــــــــــوُن ُك   َم

ًحــــــــــــــ   ــــــــــــــى ُمَرا ــــــــــــــْيال: ا أيَمْرًع ــــــــــــــا َل   َمبِْيًت

  

ـــــــــــــــــــــــــًحا َوَحمْ   )٢٦١( ـــــــــــــــــــــــــا َوَفْحـــــــــــــــــــــــــَال لَ َوَمْرسَ   ًب

  :يقول لك: إيش معنى هذا الكالم؟ أوًال   
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــامِ ْ األَ  ُر اخلُْلَطــــــــــــــــــــــــــُة ِيفِ َؤثِّ ُت   َع

  

ـــــــــــــــــــِد ِيفِ ُجتْ   )٢٥٩( ِح ـــــــــــــــــــُل َكالَوا   األَْحَكـــــــــــــــــــامِ  َع

ا عندي    َت عندك عرشين وأ حد، أ ال الوا الني كا إًذا اخللطة تصري ا

رشين لكن نحتسبها كأهنا مال واحد بلغ أربعني من الغنم، إًذا فيه الزكاة، ع

  .لكن هذا برشوط

الني كالواحد، ما هي هذه الرشوط؟ الرشط  إًذا هذا معنى اخللطة تسري ا

  .أن يكون اخلليطان من أهل الزكاة: األول

يعني لو فرضنا أن مسلًام خالط كافًرا يف غنمه؛ عرشون من رجٍل مسلم 

عرشون من رجل كافر، فإن الكافر ال جتب عليه الزكاة، حينئٍذ ال ُحيتسب و

حينئٍذ عىل هذه األغنام األربعني ال ُحيتسب عليها زكاة؛ ألن أحد اخلليطني 
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واضح يا . ليس ممن جتب عليه الزكاة؛ ألن الزكاة ال جتب عىل الكافر كام سبق

، واستمروا وواص ين؟ ركزوا معي، ركزوا وافهموا ، يا مجاعة اخلري ترى إخوا لوا

  .هذه مسائل فقهية قد حتتاجون إليها

ا ما عندي غنم: قد بعض الناس يقول   .أ

ت اآلن حينام  ت ما عندك غنم، لكن فيه غريك عنده غنم، وأ طيب أ

تدرس الفقه إنام تعد نفسك لتكون فقيًها، تكون ينفع اهللا عز وجل بك، ويقوم 

ت شخصيا ما حتتاجها، لكن  بك فرض كفاية، وتعلم الناس، نعم، قد يكون أ

سها  سها َملن حيتاجها، تدرِّ سها، حتى لو ما كنت يف حاجتها تدرِّ َت غًدا تدرِّ أ

سها غًدا َملن حيتاجها، وهكذا، فاستعينوا باهللا عز وجل،  َملن ال حيتاجها ليدرِّ

، ترى العلم حيتاج إىل جهاد النفس ، واضبطوا ، واستمروا، واحفظوا ، وواصلوا

حيتاج إىل صرب، حيتاج إىل حتصيل، حيتاج إىل مواصلة، حيتاج إىل استمرار، اهللا 

يعينا وإياكم وجيعلكم فقهاء من فقهاء اإلسالم ممن ينفع اهللا عز وجل هبم، ممن 

هه يف «: يدخلون يف قول النبي صىل اهللا عليه وسلم َمن يرد اهللا به خًريا يفقِّ

  .»الدين

ا َتْدُرس هذه َت  َت يف عبادة عظيمة هللا عز وجل ترى أ   .املسائل أ

حد برشوط، األول الني كالوا أن يكون اخلليطان : املهم، اخللطة تسري ا

  .واضح؟ يعني لو خالط املسلم كافًرا فال تعترب هذه اخلطلة. من أهل الزكاة

ِحِد ِيفِ ُجتْ : نعم، إًذا قال: الرشط الثاين   .األَْحَكامِ  َعُل َكالَوا
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ـــــــاَن  ـــــــُرتِ إِْن َك ـــــــاِة َواْش َك ـــــــِل الزَّ ـــــــْن َأْه   طْ ِم

  

ــــــــــــلِّ   )٢٦٠( ــــــــــــاٍل اْخــــــــــــُتلِطْ  َكــــــــــــَذاَك َكــــــــــــوُن ُك   َم

: أوًال : إًذا ُيشرتط أن يشرتكوا وخيتلطوا فيام يأيتيف األمور العادية،   

  .املرعى

فإن كان أحدمها يرعى يف مكان، العرشون هلا . موضع الرعي: واملرعى

ذه ال ُتعترب خلطة مؤثرة، يعني لو كان راع، والعرشون األخرى هلا راٍع آخر، فه

اسمع العرشون التي متلكها ترعى يف املكان : عندي عرشون وقلت لك

الفالين، والعرشون التي يملكها صاحبي ترعى يف مكاٍن آخر، إًذا هذه ال ُتعترب 

  .خلطة مؤثرة

كذلك وقت الرعي، املقصود باملرعى هنا موضع الرعي ووقت الرعي، 

واحد، أما لو كانت هذه ترى يف الصباح، وهذه ترعى يف فرتعى يف وقٍت 

  .املساء، فال ُتعترب هذه خلطة مؤثرة

  .املُراح: الثاين

املكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه، فإذا كانت بعد ما : واملقصود باملراح

تنتهي من الرعي أغنامك العرشون تبيت يف مكان وأغنامه تبيت يف مكاٍن آخر، 

ال ُتعترب خلطة مؤثرة، وحينئٍذ لو كان عرشين وعرشين ال  حظرية أخرى فإهنا

ال الواحد   .جتب الزكاة؛ ألن هذه اخللطة ال تؤثر، وال جتعله كا

  .أن تكون مشرتكة يف املرسح: الرشط الثالث
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املكان الذي جتتمع فيه لتذهب إىل املرعى، : إيش هو املرسح؟ املرسح

ا يبدأ يرعى األغ نام جيمعها يف مكان واحد، ثم تنطلق يعني الراعي أول يشء 

  .منه

بع أن تشرتك يف املحلب، وهو مكان احللب، املكان الذي ُحتلب فيه، : الرا

  .فإذا كانت ُحتلب هذه يف موضع، وهذه يف موضع فال ُتعترب خلطة مؤثرة

أن تكون مشرتكة يف الفحل، وهو الذي ينزو عىل هذه الشياه، : اخلامس

بطرق أغنامي دون أغنامك فحينئٍذ ال ُتعترب هذه  فإن كان هذا الفحل خيتص

الذي ) الذكر(خلطة مؤثرة، بل البد أن تشرتك يف الفحل، وال خيص الفحل 

الني دون اآلخر   .ينزو عليها ال يكون خاصا بأحد ا

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، 

  .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممدٍ 
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٥( )األحد(: يوم - ٨٨: رقم الدرس

َخرْ  مَّ َمــــــــــا ُيَكــــــــــاُل ُثــــــــــ ُكــــــــــلِّ  ِيفِ  ـــــــْن   )٢٦٢(  ُيـــــــــــدَّ ـــــــ ِم   اٍب ُمْعَتـــــــَربْ نَِصـــــــَزَكـــــــاُة ُعْرشٍ

ـــــــــــةَ ٌَمُؤو  )٢٦٣(  َصـــــــــــــــاِب ْصــــــــــــــُفه إْن َكــــــــــــــاَن للنِّ نِ َأْو  والِب  ِيفِ  َن ـــــــــــْقِي َكالـــــــــــدُّ   السَّ

ـــــــــِط ِمْلِكـــــــــِه َلـــــــــَدى الُوُجـــــــــوِب  ــــــــــــــــاِط للُحُبــــــــــــــــوِب ْعــــــــــــــــال بَ   )٢٦٤(  بَِرشْ َق   ُد َكاللَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثامن والثامنون من رشح 

بإذن اهللا عز وجل عن زكاة احلبوب  النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن

  .والثامر

زكاة احلبوب الثامر، قال الناظم يف زكاة احلبوب : قال الناظم وفقه اهللا

  :والثامر

َخرْ  مَّ َمــــــــــا ُيَكــــــــــاُل ُثــــــــــ ُكــــــــــلِّ  ِيفِ  ـــــــْن   )٢٦٢(  ُيـــــــــــدَّ ـــــــ ِم   اٍب ُمْعَتـــــــَربْ نَِصـــــــَزَكـــــــاُة ُعْرشٍ

ـــــــــــةَ ٌَمُؤو  )٢٦٣(  َصـــــــــــــــاِب ْصــــــــــــــُفه إْن َكــــــــــــــاَن للنِّ نِ َأْو  والِب  ِيفِ  َن ـــــــــــْقِي َكالـــــــــــدُّ   السَّ

ـــــــــِط ِمْلِكـــــــــِه َلـــــــــَدى الُوُجـــــــــوِب  ــــــــــــــــاِط للُحُبــــــــــــــــوِب ْعــــــــــــــــال بَ   )٢٦٤(  بَِرشْ َق   ُد َكاللَّ

ة زكاة احلبوب والثامر، نتكلم عن رشوط وجوب   زكاةالنبدأ أوًال بمسأ

  .احلبوب والثامر يف

هل الزكاة جتب يف كل احلبوب وكل الثامر؟ بالنسبة للحبوب نعم، لكن 

النسبة للثامر؟ طبًعا حتى احلبوب يعني ممكن اإلنسان عنده حبوب جتب فيها ب
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ت إىل السوق واشرتيت كمية كبرية من الدقيق؛ ألجل أن  الزكاة، لو ذهبَت أ

عندك وليمة، أو ألجل أن تتصدق هبا عىل الفقراء ومتلكتها، هل جتب عليك 

  الزكاة يف ذلك؟

ه . ال جتب عليك الزكاة: نقول مل تتحقق الرشوط التي يأيت ليش؟ أل

  .ذكرها

م  ُكلِّ  ِيفِ  :أن تكون مما ُيكال وُيدخر، قال: الرشط األول أهيا اإلخوة الكرا

َخرْ  مَّ َما ُيَكاُل ثُ    .ُيدَّ

والكيل لالدخار منطبق عىل احلبوب، لكنه ال ينطبق عىل مجيع الثامر، 

هل هو مكيل؟ بعض الثامر مكيلة، وبعضها ليست مكيلة، يعني مثُال البطيخ، 

ال، ليس مكيًال، البطيخ ُيباع باحلبة، املكيل هو ما ُيتداول وُيباع بكيله، ما هو 

الكيل؟ الكيل هو وحدة لقياس احلجم، يعني مثل الوعاء الذي ُيوضع فيه 

  .ملء هذا الوعاء ُيعترب صاًعا من التمر، هذا كيل: التمر، فُيقال

يزان، فإذا فرضنا أن البياع بخالف الوزن، الوزن هو الثقل تضعه يف امل

الذي يبيع احلبوب والثامر عنده ميزان وعنده وعاء، فإذا جئت تشرتي شيئًا من 

هذا نضعها عىل امليزان، ونشوف كم كيلوا؟ جئَت تشرتي شيًئا : البضائع يقول

  .ال، هذه نحطها يف الوعاء: آخر، يقول
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ملئه كيلوين أو  فملء هذا الوعاء أو ملء هذا الكرتون مثًال حتى لو كان

ثالث كيلو ما يفرق، لكن ملء هذا الوعاء مثًال بامئة ريال، هذا كيل، هذا 

  .الفرق بني الكيل والوزن

اللرت مثًال، هل هو وزن أو كيل؟ اللرت كيل وليس وزًنا، بخالف الكيلو 

م؛ فإنه من الوزن   .جرا

ام ُيكال إًذا الرشط األول يف وجوب الزكاة يف احلبون والثامر أن تكون في

  .وُيدخر

ُيكال عرفنا ما معنى ُيكال، يعني ُحيسب بالكيل، وهو بالصاع واملد 

ه يشء يبقى وال حيتاج  ونحوه، واللرت كذلك كيل، لكن ما معنى ُيدخر؟ يعني أ

  .إىل حفظه مثًال فريزر وثالجات

تعرفون عىل سبيل املثال الزبيب، الزبيب من الثامر : نأخذ عىل هذا مثاًال 

إًذا جتب . دخر وال الزم حتط الزبيب يف الفريرز والثالجة، الزبيب ُيدخرالتي تُ 

  .فيه الزكاة

انجا؟ هل هي مدخرة؟ ال، ال ُتدخر كم يف ا   .طيب ما رأ

كم يف الطامطم؟ هل هل مدخرة؟ ال، ليست مدخرة،  الطامطم، وش رأ

  .تفسد علطول، ما يمكن تبقى

ت تشرتى التمر كم يف التمر؟ أ ويبقى معك مخسة أشهر، سنة  لكن ما رأ

  .كاملة، وال يفسد، إًذا التمر مدخر
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  .الُرب اليل هو القمح؟ مدخر

  .الزبيب؟ مدخر، وهكذا

إًذا ما كان مما ُيكال وُيدخر جتب فيه الزكاة، ما ال ُيكال وال ُيدخر، ما ال 

ه ُيكال مثل قلنا البطيخ مثًال ال ُيكال، ما ال ُيدخر قلنا مثًال التفاح، ال يُ  دخر؛ أل

يفسد، ما يمكن تشرتي التفاح من اليوم وختليه للسنة القادمة أو إىل عرشة 

فالتفاح ال زكاة فيه، بخالف التمر فيه . شهور، ال التفاح ال ُيدخر، وهكذا

  .زكاة، الزبيب فيه الزكاة وهكذا

  .أن يبلغ النصاب: الرشط الثاين

م هو ث: وما هو النصاب؟ النصاب الثامئة صاع، مخسة أهيا اإلخوة الكرا

ه  أوسق، النصاب مخسة أوسق، وهذه اخلمسة أوسق تساوي ثالثامئة صاع؛ أل

جاء يف احلديث ليس فيام دون اخلمسة أوسق صدقة، والوسق ستون صاًعا، 

  .فإذا حسبَت مخسة رضب ستني يطلع ثالثامئة صاع

عة إًذا هذا ما يتعلق بالرشط الثاين أن يبلغ النصاب، فلو كان عندك مزر

فيها نخل، واستخرجَت من هذا النخل متًرا يساوي مائتني صاع فقط، وليس 

  .عندك غريه، هل جتب الزكاة عليك؟ ال جتب

. لو استخرجت منها متًرا يساوي ثالثامئة صاع؟ فتجب الزكاة عليك

  واضح؟
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م؟ نقول : حلظة، طيب، نحن ال نحسب اآلن بالصاع، نحسب بالكيو جرا

ه ال املعترب يف ذلك هو الصا م، احلقيقة أ ع، والصاع كم يساوي بالكيوجرا

م بشكل مضطرد، لكن تقريًبا بعضهم  يمكن التحويل من الصاع إىل الكيلو جرا

ثالثة كيلو، لكن احلقيقة ثالثة كيلو أكثر، أكثر من الصاع، ولكن بعضهم : قال

ه خيتلف باختالف الصنف؛ فالتمر يف الصاع خيتلف عن  ثالثة كيلو، واحلقيقة أ

واع، فيه نوع ثقيل، يعني تفرتض اآلن أمامك  الرب يف الصاع، بل حتى التمر أ

، خلينا نفرتض أن قدامك كرتون، مألَت هذا الكرتون بالقمح، )كرتون(وعاء 

وضعته يف امليزان، هل الوزن سيكون مساوي لوزن التمر لو وضعته يف هذا 

  واضح وال أل؟. الكرتون؟ ال خيتلف

الثالثامئة صاع، وهو الكيل، وهذه تساوي تقريًبا ال  فاملعترب يف ذلك هو

ًما عند  حتديًدا الصاع تقريًبا يساوي اثنني ويشء، يعني اثنني فاصل مخسني جرا

  .بعضهم، وبعضهم يزيد عىل ذلك

ة فيها خالف، لكن سبب اخلالف أو أحد أسباب اخلالف أن  واملسأ

اوي ثقله ووزنه اليشء األشياء ال تضطرد، يعني ما هو كل يشء يف الصاع يس

  واضح؟. اآلخر، هذا خيتلف باختالف الصنف

الرشط الثالث من رشوط وجوب الزكاة  يف احلبوب والثامر أن متلكه لدى 

  ما هو وقت وجوب الزكاة؟. وجوب الزكاة
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وقت وجوب الزكاة هو بدو الصالح يف الثمر، فإذا بدى الصالح يف الثمر 

  .نعم. لزكاةوجبت إيش يا مجاعة اخلري؟ وجبت ا

إذا بدى الصالح يف الثمر واشتد احلب فهذا وقت وجوب الزكاة، فلو 

م أن اإلنسان بعدما بدى صالح الثمر اشرتاه، فهل  فرضنا أهيا اإلخوة الكرا

  الزكاة جتب عىل البائع وال عىل املشرتي؟ 

ه كان مالًكا هلا وقت الوجوب، وأما املشرتي : نقول جتب عىل البائع؛ أل

ا حصل بعد إيش؟ ملكه هلا حصل بعد الوجوب، فوقت الوجوب مل فملكه هل

ة الرشط الثالث   .تكن مملوكة له، واضح وال أل؟ هذا ما يتعلق بمسأ

ننتقل بعد ذلك إىل الواجب، إذا حتققت الرشوط هذه، كان عندي ثالثامئة 

 صاع، وكان مما ُيكال ومما ُيدخر، وكنُت مالًكا له وقت بدو الصالح أو اشتداد

  احلب، فام هو الواجب عّيل؟ هل أخرج العرش وال نصف العرش؟

إن كان هذا الزرع أو كان هذه احلبوب وهذه الثامر ُتسقى بغري : يقول

َت عندك مزرعة وختليها ُتسقى بامء املطر، أو باملياه اجلوفية، ما  مئونة، يعني أ

اء هلا لسقيها، فحينئٍذ جيب عليك العرش كامًال،  تتعنى وال تتكلف يف إيصال ا

ائة، العرش كامًال مما خيرج منها   .جيب عليك عرشة با

اء إليها، تسقيها بمئونة  ت الذي تتكلف يف إيصال ا وأما إذا كنَت أ

وبكلفة، فإنه جيب عليك إخراج نصف العرش وال جيب عليك أكثر من ذلك، 

  .جيب عليك إيش؟ نصف العرش فقط
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ة، خلينا يات ونربطها بام ذكرناه، يقول هذا ما يتعلق هبذه املسأ  :نقرأ األ

َخرْ  مَّ َما ُيَكاُل ثُ  ُكلِّ  ِيفِ  هذا هو إيش؟ الرشط األول من رشوط وجوب ، ُيدَّ

  .الزكاة اليل هو أن يكون مما ُيكال وُيدخر

َخرْ  مَّ َمــــــــــا ُيَكــــــــــاُل ُثــــــــــ ُكــــــــــلِّ  ِيفِ  ـــــــْن   )٢٦٢(  ُيـــــــــــدَّ ـــــــ ِم   اٍب ُمْعَتـــــــَربْ نَِصـــــــَزَكـــــــاُة ُعْرشٍ

ـــــــــــةَ ٌَمُؤو  )٢٦٣(  َصـــــــــــــــاِب ه إْن َكــــــــــــــاَن للنِّ ْصــــــــــــــفُ نِ َأْو  والِب  ِيفِ  َن ـــــــــــْقِي َكالـــــــــــدُّ   السَّ

إًذا نصف العرش إن كان أو نصفه إن كان للنصاب مئونًة، متام؟ وُعلم من 

ه لو مل يكن له مئونة فزكاته هي العرش إذا مل يكن له مئونة   .ذلك أ

ـــــــــــةَ ٌَمُؤو  )٢٦٣(  َصـــــــــــــــاِب ْصــــــــــــــُفه إْن َكــــــــــــــاَن للنِّ نِ َأْو  والِب  ِيفِ  َن ـــــــــــْقِي َكالـــــــــــدُّ   السَّ

اء، يعني عنده جهاز أو  الدوالب هو الدوالب الذي يدور وُيسقى به ا

اء هو الذي يتكلفه بإحضار هذه اآللة، فهذا عليه إيش؟ عليه  ة لسقي ا آ

ه بمئونة   .نصف العرش؛ أل

ِط ِمْلِكِه َلَدى الُوُجوِب  :قال شوف ها، الرشط أن يكون مالًكا له ، بَِرشْ

  .وقت الوجوب، وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصالح واشتداد احلب

فإن كان يمكلها بعد ذلك فإنه ال جتب عليه الزكاة كاللقاط ؛ دُ عْ ال بَ 

للحبوب، إنسان يلتقط احلبوب من يعني غابة من الغابات أو مكان ليست 

بعد مملوكة ألحد، فيلتقطها بعد ومل تكن يف ملكه وقت الوجوب، وإنام التقطها 

  .ذلك فإنه ال جتب عليه الزكاة
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كذلك إذا كان يلتقط احلبوب ويأخذ منها يعني يعطيه أجرَة االلتقاط من 

ائة، : هذه احلبوب، يقول ا أعطيك عرشة با التقط يل حبوب هذه املرزعة وأ

ه ال يدخل يف ملكه إال بعد  إًذا هذا الذي يأخذه منها ال جتب فيه الزكاة؛ أل

  .وقت الوجوب

ما يتعلق بدرسنا اليوم، وقد أطلنا فيه قليًال إن شاء اهللا يكون  هذا

  .واضًحا
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٦() االثنني(: يوم - ٨٩: رقم الدرس

ــــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــْن َصــــــــــــــــامِ َوْهــــــــــــــــَو َثالثُ  ِد األ  )٢٦٥(  عِ َئ ــــــــــــــــْو َعــــــــــــــــَىل َتَعــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــَوَل   عِ َوا ْ

ــــــ َوَجــــــْب نِ  َوِيفِ    ُمْكَتَســــــْب  اَني َصــــــاعً تّ ِمَئــــــٍة ِســــــ: َأْي   )٢٦٦(  َصــــــاِب َعَســــــٍل ُعْرشٌ

ـــــــــــــــــَدْيِن َأْو َغْريِ نَ   )٢٦٧(  َوُكــــــلُّ َمــــــا اْســــــَتْخَرَجُه ِمــــــْن َمْعــــــِدنِ  ـــــــــــــــــْق ـــــــــــــــــُيْعلِنِ ِمهَ   ا َفْل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، فهذا هو الدرس التاسع والثامنون من رش

  .نتكلم فيه بإذن اهللا عن زكاة العسل وزكاة املعدن

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــْن َصــــــــــــــــامِ َوْهــــــــــــــــَو َثالثُ  ِد األ  )٢٦٥(  عِ َئ ــــــــــــــــْو َعــــــــــــــــَىل َتَعــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــَوَل   عِ َوا ْ

هذا البيت ليس تبع الدرس اليوم، هذا البيت هو تتمة لدرس األمس 

زكاة النصاب من : ه ذكر النصاب، يعني هو قالالدرس السابق، ليش؟ أل

  :احلبوب والثامر كذا وكذا، ما هو النصاب؟ قال

ــــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــْن َصــــــــــــــــامِ َوْهــــــــــــــــَو َثالثُ  ِد األ  )٢٦٥(  عِ َئ ــــــــــــــــْو َعــــــــــــــــَىل َتَعــــــــــــــــدُّ ــــــــــــــــَوَل   عِ َوا ْ

ِد األ :وما معنى ه سبق معنا أن زكاة احلبوب والثامر ؟ عِ َوا ْ َوَلْو َعَىل َتَعدُّ أل

تبلغ النصاب وال ثالثامئة صاع، أما دون الثالثامئة صاع فهذه ال جتب إذا كان 

  .جتب فيها الزكاة
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كم لو كان عنده مزرعة فيها نخل، فيها مائة صاع سكري،  لكن ما رأ

  ومائة صاع خالص، ومائة صاع برحي، هل جتب الزكاة عليه؟

ٍع خمتلفة، فإهنا تكون: اجلواب وا بالغة  نعم، ولو كانت الثالثامئة صاع من أ

  .للنصاب وجتب فيها الزكاة

ًضا، قلنا احلبوب والثامر وعرفناها،  طيب، من اخلارج من األرض أ

  .العسل: الثاين

ذهب إىل اجلبال أو كان عنده نحل، واستخرج عسًال  إذا استخرج اإلنسان

  :وبلغ هذا العسل النصاب فتجب فيه الزكاة، والواجب فيه العرش، قال

ــــــ َوَجــــــْب  َصــــــاِب َعَســــــلٍ نِ  َوِيفِ  ــــــٍة ِســــــتّ : َأْي   )٢٦٦(  ُعْرشٌ   ا ُمْكَتَســــــْب َني َصــــــاعً ِمئَ

ـــــــــــــــــَدْيِن َأْو َغْريِ نَ   )٢٦٧(  َوُكــــــلُّ َمــــــا اْســــــَتْخَرَجُه ِمــــــْن َمْعــــــِدنِ  ـــــــــــــــــْق ـــــــــــــــــُيْعلِنِ ِمهَ   ا َفْل

  .زكاته أن يبلغ نصابه وسيأيت هذا بعد قليل

ة نصابه مائ: إًذا العسل الواجب فيه هو العرش، وما هو نصابه؟ نقول

وستون صاًعا، فإذا بلغ العسل الذي عندك مائة وستني صاًعا فتجب عليك 

  .زكاته

و؛ : املقصود، اَني َصاعً ِمئٍَة ِستّ : َأْي  :قوله أي مائة وستني، ُحذفت الوا

اكتسبها سواء من أرضه أو من ؛ ا ُمْكتََسْب َني َصاعً ِمئٍَة ِستّ : َأْي ، ألجل الوزن

  .جبل من اجلبال أو نحو ذلك

  :املعدن، قال :مما خيرج من األرض وجتب فيه الزكاةكذلك 
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ـــــــــــــــــَدْيِن َأْو َغْريِ نَ   )٢٦٧(  َوُكــــــلُّ َمــــــا اْســــــَتْخَرَجُه ِمــــــْن َمْعــــــِدنِ  ـــــــــــــــــْق ـــــــــــــــــُيْعلِنِ ِمهَ   ا َفْل

شوف فيعلن هذا البيت الذي سيكون معنا يف  ،َصاَباْبُلِغ النِّ َزَكاَتُه إِْن يَ 

ه متمم لل ؛الدرس القادم، لكن ذكرناه هنا   .َفْليُْعلِنِ ، معنىأل

ــــــــــــــــــــــُه إِْن يَ  ــــــــــــــــــــــِغ النِّ َزَكاَت ـــــــاَبا  )٢٦٨(  َصــــــــــــــــــــــاَباْبُل ـــــــِدِر اِحلَس ـــــــْن ُدوِن َحـــــــْوٍل َفاْق   ِم

ه : إًذا إذا استخرجت معدًنا نقول إن كان هذا املعدن من النقدين، وأ

  :شوف الناظم قال

. والفضة والنقدان مها إيش؟ نعم، الذهب ؛اِمهَ ْقَدْيِن َأْو َغْريِ نَ  ِمْن َمْعِدنِ 

فإذا كنت قد استخرجت من منجم أو من مكان من األماكن استخرجت ذهًبا 

أو فضة وكان هذا الذهب بالًغا للنصاب أو كانت هذه الفضة بالغة للنصاب 

فيجب أن خترج الزكاة منها، وقد عرفنا أن زكاة الذهب عرشون مثقاًال وزكاة 

  .الفضة مائتا درهم، أو سيأيت معنا

ب فإنه كان يبلغ نصاًبا؛ يعني تبلغ قيمته نصاًبا، تبلغ قيمة وأما غري الذه

ا ما كان تبلغ قيمه نصاب  هذا املعدن الذي استخرجته؛ حديد، نحاس، أ

الذهب أو نصاب الفضة، فإنه جيب عليك أن خترج الزكاة عنه من الذهب 

ا والفضة، خترج الزكاة عنه، واضح؟ والزكاة تكون بالنظر إىل قيمته، أو عفوً 

  :نصابه يكون بالنظر إىل قيمته، وهذا معنى قوله

ـــــــــــــــــَدْيِن َأْو َغْريِ نَ   )٢٦٧(  َوُكــــــلُّ َمــــــا اْســــــَتْخَرَجُه ِمــــــْن َمْعــــــِدنِ  ـــــــــــــــــْق ـــــــــــــــــُيْعلِنِ ِمهَ   ا َفْل

ــــــــــــــــــــــُه إِْن يَ  ــــــــــــــــــــــِغ النِّ َزَكاَت ـــــــاَبا  )٢٦٨(  َصــــــــــــــــــــــاَباْبُل ـــــــِدِر اِحلَس   ِمـــــــْن ُدوِن َحـــــــْوٍل َفاْق
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ء يف املعدن أو يف العسل أو يف  ؛ِمْن ُدوِن َحْولٍ  :وقوله وفقه اهللا هذا سوا

احلبوب والثامر، كل هذا اخلارج من األرض ُخترج زكاته عند استخراجه وال 

  .ُينتظر به احلول

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٧() ءُ الثالثا(: يوم - ٩٠: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــُه إِْن يَ  ــــــــــــــــــــــِغ النِّ بْ َزَكاَت ـــــــاَبا  )٢٦٨(  َصــــــــــــــــــــــاَباُل ـــــــِدِر اِحلَس ـــــــْن ُدوِن َحـــــــْوٍل َفاْق   ِم

ــــــــــــ اَكـــــــــــاِز ُمْطَلًقـــــــــــالرِّ  َوِيفِ  ـــــْي   )٢٦٩(  ٌس َوِيفِ ُمخْ   َفَضـــــْعُه َواْكَتـــــِف  ءِ َمَصـــــاِرِف الَف

ـــــوَن ِمْثَقـــــاًال  َهِب نِ  ِعْرشُ ــــــــــ  )٢٧٠(  َصـــــاُب الـــــذَّ ــــــــــِم ِف   ٍض َفاْحُســــــــــِب َوِمَئَتــــــــــا ِدْرَه

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

احلمد هللا، هذا هو الدرس التسعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  :نتكلم فيه عن الركاز وعن زكاة النقدين، قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــــــُه إِْن يَ  ــــــــــــــــــــــِغ النِّ َزَكاَت ـــــــاَبا  )٢٦٨(  َصــــــــــــــــــــــاَباْبُل ـــــــِدِر اِحلَس ـــــــْن ُدوِن َحـــــــْوٍل َفاْق   ِم

ه قالهو ايض يف زكاة املعدن؛ أل   .َفْليُْعلِنِ  :ذا يتعلق بالدرس ا

ــــــــــــــــــــــُه إِْن يَ  ــــــــــــــــــــــِغ النِّ َزَكاَت ـــــــاَبا  )٢٦٨(  َصــــــــــــــــــــــاَباْبُل ـــــــِدِر اِحلَس ـــــــْن ُدوِن َحـــــــْوٍل َفاْق   ِم

ايض، لكن اليوم عندنا الركاز، قال   :ورشحناه يف الدرس ا

ــــــــــــ اَكـــــــــــاِز ُمْطَلًقـــــــــــالرِّ  َوِيفِ  ـــــْي َمَصـــــارِ   )٢٦٩(  ٌس َوِيفِ ُمخْ   َفَضـــــْعُه َواْكَتـــــِف  ءِ ِف الَف

ـــــوَن ِمْثَقـــــاًال  َهِب نِ  ِعْرشُ ــــــــــٍض َفاْحُســــــــــِب   )٢٧٠(  َصـــــاُب الـــــذَّ ــــــــــِم ِف   َوِمَئَتــــــــــا ِدْرَه

م، الركاز هو ما ُوجد من دفِن اجلاهلية،  بالنسبة للركاز أهيا اإلخوة الكرا

ة، واحد قاعد حيفر ويبني بيًتا، فوجد دفنًا شيًئا مدفوًنا من أموال اجلاهلي

ومقصودنا بأموال اجلاهلية يعني الكفار، وليس املقصود اجلاهلية ما قبل بعثة 

  .النبي صىل اهللا عليه وسلم حتديًدا، ال كل الكفار

فوجد دفنًا من مدفونات الكفار، فيه دنانري ودراهم بيزنطية وال رومانية 

ا ما كان، عليها عالمات الكفار، ماذا يصنع فيها؟   أ
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رج فيه اخلمس، إًذا الواجب يف الركاز اخلمس، اليل هو جيب أن ُخي : نقول

ائة   .كم؟ عرشون با

يعني عندك مثًال استخرجَت وجدَت ركاًزا مخسة دنانري رومانية أو شيئًا 

  .من هذا القبيل، فالواجب هو دينار واحد منها؛ اخلمس

  .نعم. مايش؟ إًذا الواجب فيه اخلمس

َدَقاُت {تي ستأيت معنا  طيب، وهل ُيرصف يف مصارف الزكاة ال إِنََّام الصَّ

ِء َواْملََساكِنيِ  ؟ ال، الركاز خيتلف عن الزكاة، ومرصفه ]٦٠: التوبة[} لِْلُفَقَرا

مرصف الفيء، ومرصف الفيء هو مصالح املسلمني، يعني ُيرصف يعطيه 

لإلمام ويرصفه اإلمام يف مصالح املسلمني، وال يلزم أن ُيرصف يف مصارف 

ام ُيرصف يف مصارف الفيء وهي مصالح املسلمني، وهذا معنى الزكاة، وإن

  :قول الناظم

ــــــــــــ اَكـــــــــــاِز ُمْطَلًقـــــــــــالرِّ  َوِيفِ  ـــــْي   )٢٦٩(  ٌس َوِيفِ ُمخْ   َفَضـــــْعُه َواْكَتـــــِف  ءِ َمَصـــــاِرِف الَف

إيش معنى مطلًقا؟ يعني ، ٌس ُمخْ اَكاِز ُمْطَلقً الرِّ  َوِيفِ  :وما معنى قول الناظم

  .للنصاب أو مل يكن بالًغا للنصابسواء كان الركاز بالًغا 

  :انتقل الناظم بعد ذلك إىل الكالم عن باب زكاة النقدين، فقال

ـــــوَن ِمْثَقـــــاًال  َهِب نِ  ِعْرشُ ــــــــــٍض َفاْحُســــــــــِب   )٢٧٠(  َصـــــاُب الـــــذَّ ــــــــــِم ِف   َوِمَئَتــــــــــا ِدْرَه

الذهب نصابه عرشون مثقاًال، والفضة :  لنا الناظم نصاب النقدينبنيَّ ف

  .منصاهبا مائتني دره
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م وربع، اكتبوها عندكم، املثقال : واملثقال الواحد يساوي أربعة جرا

م وربع، فإذا رضبت أربعة وربع يف عرشين يطلع الناتج  يساوي أربعة جرا

ًما، فنصاب الذهب  ًما، فنصاب الذهب مخسة وثامنون جرا مخسة وثامنني جرا

ًما   .مخسة وثامنون جرا

م، أو بعبارة دقيقة اثنان، وأما الفضة فإن الدرهم الواحد يساوي ثال ثة جرا

م إال شيًئا يسًريا    .فاصلة، سبعة وتسعني من اجلرامات، يعني تقريًبا ثالثة جرا

طيب إذا رضبَت هذه االثنني فاصل سبعة وتسعني يف مائتني يطلع نصاب 

ًما   .الفضة مخسامئة ومخسة وتسعني جرا

ًما   .إًذا نصاب الذهب كم جرام؟ مخسة وثامنني جرا

ًمانصاب ا ًما؟ مخسامئة ومخسة وتسعني جرا   .لفضة كم جرا

ة   .هذا ما يتعلق هبذه املسأ

طيب، بالنسبة لألوراق النقدية اآلن ريال سعودي، دوالر أمريكي، ين 

ُينظر فإن بلغت قيمتها نصاب : إىل غري ذلك، ما نصاهبا؟ نقول.. ياباين، يورو

ك من الرياالت ما الذهب أو نصاب الفضة فهي بالغة للنصاب، فلو كان عند

ًما من الفضة فتجب الزكاة، لو كان  تساوي قيمته مخسامئة ومخسة وتسعني جرا

عندك من الدوالرات ما تساوي قيمته، يعني تستطيع أن تشرتي به مخسامئة 

ًما من الفضة فإنه بالغ للنصاب، أو كان يبلغ نصاب الذهب،  وتسعني جرا
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أقل قيمة من نصاب الذهب، والغالب أهيا اإلخوة أن نصاب الفضة يكون 

ك تأخذ باالحتياط وباألقل ر بنصاب الفضة؛ أل ك تقدِّ   .وهلذا الغالب أ

إًذا هذا ما يتعلق بنصاب النقدين، ويف الدرس القادم سنتعرف هل جتب 

الزكاة يف احليل ويف بعض املسائل األخرى يف زكاة النقدين، واهللا أعلم، وصىل 

ه وصحبه أمجعنياهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وع   .ىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٨() ءُ األربعا(: يوم - ٩١: رقم الدرس

ـــــــــلِّ  ـــــــــ َوُتَضـــــــــمْ  َزَكـــــــــاُة ُك ـــــــــُع ُعْرشٍ   مْ تَ َأْعــــــــــــــَراٍض إلــــــــــــــيِْهَام ُتــــــــــــــ ِقيَمــــــــــــــةُ   )٢٧١(  ُرْب

ــــــــــــــــــــدَّ َأْو ُمْســــــــــــــــــــَتْعَملِ   )٢٧٢(  ُمَبـــــــــــاٍح ِمـــــــــــْن ُحـــــــــــِيلْ  َوال َزَكـــــــــــاَة ِيفِ  ــــــــــــــــــــاَرًة ُأِع   إَع

ـــــــــةٍ    َجـــــــــــــــــاِل إال َمــــــــــــــــــا َوَردْ َم للرِّ ُحـــــــــــــــــرِّ   )٢٧٣(  ِمـــــــــَن النَّْقـــــــــَدْيِن َقـــــــــدْ  َوُكــــــــلُّ ِحْليَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

احلمد هللا، هذا هو الدرس احلادي والتسعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه 

  :احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة زكاة النقدين، قال الناظم

ـــــــــلٍّ  ـــــــــ َوُتَضـــــــــمْ  َزَكـــــــــاُة ُك ـــــــــُع ُعْرشٍ   مْ تَ َأْعــــــــــــــَراٍض إلــــــــــــــيِْهَام ُتــــــــــــــ ِقيَمــــــــــــــةُ   )٢٧١(  ُرْب

ــــــــــــــــــــدَّ َأْو ُمْســــــــــــــــــــَتْعَملِ   )٢٧٢(  ُمَبـــــــــــاٍح ِمـــــــــــْن ُحـــــــــــِيلْ  َوال َزَكـــــــــــاَة ِيفِ  ــــــــــــــــــــاَرًة ُأِع   إَع

  َجـــــــــــــــــاِل إال َمــــــــــــــــــا َوَردْ َم للرِّ ُحـــــــــــــــــرِّ   )٢٧٣(  َوُكــــــــلُّ ِحْلَيـــــــــٍة ِمـــــــــَن النَّْقـــــــــَدْيِن َقـــــــــدْ 

ة عندنا ه نا يف هذا الباب، ما يتكلم الناظم هنا عن زكاة النقدين، أول مسأ

هو مقدار الواجب يف زكاة النقدين؟ مقدار الواجب يف زكاة النقدين ربع 

ائة   .العرش، يعني اثنني ونصف با

  .ُرْبُع ُعْرشٍ َوُتَضمْ  َزَكاُة ُكلٍّ  :قال

طيب، هل تضم نصاب عروض التجارة إىل نصاب النقدين يف تكميل 

تساوي نصف نصاب الفضة، وعندك الزكاة؛ بمعنى لو كان عندك جتارة قيمتها 

نصف، أكمل النصاب + يف يدك من النقود نصف نصاب الزكاة، يعني نصف 

  وال ال؟ أكمل النصاب، لكن هل هذا ُحيسب وجتب الزكاة؟
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نعم، ُتضم النقود إىل قيمة العروض، إًذا جتمع بني عروض : اجلواب

زكاة، هذا معنى التجارة والنقد، فإذا بلغت بمجموعها نصاًبا وجبت عليك ال

؛ يعني إىل َأْعَراٍض إليِْهَام  قِيَمةُ  َوُتَضمْ ، مْ تَ َأْعَراٍض إليِْهَام تُ  قِيَمةُ  َوُتَضمْ  :قوله

ل يف بلوغ النصاب: مْ تَ تُ  .الذهب والفضة   .يعني ُتتم حينئٍذ األموا

ة التي بعدها ما ال زكاة فيه من الذهب والفضة، هل هناك : طيب، املسأ

  يشء ليس فيه زكاة؟ من الذهب والفضة

   :نعم، قال

ــــــــــــــــــــدَّ َأْو ُمْســــــــــــــــــــَتْعَملِ   )٢٧٢(  ُمَبـــــــــــاٍح ِمـــــــــــْن ُحـــــــــــِيلْ  َوال َزَكـــــــــــاَة ِيفِ  ــــــــــــــــــــاَرًة ُأِع   إَع

تها األخت  إذا كان عندك حليا من الذهب أو من الفضة أو عندِك أ

الكريمة نصاًبا وحليا من الذهب أو من الفضة وقد بلغ نصاًبا أو بلغت قيمته 

  هل جتب الزكاة فيه؟نصاًبا، ف

ال، ال جتب الزكاة يف احليل املباح، سواء كان معدا لإلعارة أو : نقول

  .مستعمًال 

إذا كان هذا الذهب الذي عندك يا أختي تستخدميه فال زكاة فيه، كذلك 

إذا كان هذا الذهب الذي عندِك ولو كنِت ال تستعمليه، ليس مستعمًال، 

ولكنه موجود إلعارته، اجلارات، موجود يف البيت ليس لالستعامل، 

واألخوات، والقريبات، إذا واحدة جاءت حترض عرًسا متر عليِك لتعريها هذا 

  :احليل فتلبسه، فهذا معدا لإلعارة، وال جتب فيه الزكاة، قال
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ــــــــــــــــــــدَّ َأْو ُمْســــــــــــــــــــَتْعَملِ   )٢٧٢(  ُمَبـــــــــــاٍح ِمـــــــــــْن ُحـــــــــــِيلْ  َوال َزَكـــــــــــاَة ِيفِ  ــــــــــــــــــــاَرًة ُأِع   إَع

  رج هبذا الكالم؟طيب، ما الذي خي

ًما، كيف احليل حمرًما؟: نقول   خيرج هبذا أوًال إذا كان احليل حمرَّ

رجٌل اختذ حليا من الذهب، ال جيوز له، وحيرم عليه لبسه، إًذا هل جتب فيه 

  الزكاة؟

م بلبسه، فإن مل خيرج الزكاة : اجلواب نعم، جيب أن خيرج الزكاة ويأ

  واضح؟. كاةاجتمع فيه إثم اللبس وإثم ترك الز

املعد لإلعارة : طيب، وهذا معنى احليل املباح، خرج من املحرم، وقولنا

واملعد لالستعامل خيرج املعد للتأجري؛ لو كان املرأة عندها ذهب وأطقم ذهب، 

ا أعدها للتأجري، وحتط إعالًنا يف االنستجرام وال يف اإلنرتنت، تقول: تقول : أ

ئة ريال، طقم الذهب، فهذا معدا للتأجري جتب هنا ذهب التأجري الليلة مثًال بام

  .فيه الزكاة

إًذا مل يكن مستعمًال وال معدا لإلعارة، وإنام معدا لإلجارة فتجب فيه 

  .الزكاة

  طيب، ما هو احليل املباح؟ وما هو الضابط يف احليل املباح؟

  :قال الناظم

  َجـــــــــــــــــاِل إال َمــــــــــــــــــا َوَردْ َم للرِّ ُحـــــــــــــــــرِّ   )٢٧٣(  َوُكــــــــلُّ ِحْلَيـــــــــٍة ِمـــــــــَن النَّْقـــــــــَدْيِن َقـــــــــدْ 
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إًذا الرجل ال جيوز له أن يلبس من الذهب وال من الفضة شيًئا إال ما ورد، 

واهللا . ما هو الذي ورد؟ هذا الذي سيأيت معنا إن شاء اهللا يف الدرس القادم

ه وصحبه أمجعني   .أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٩() اخلميس(: يوم - ٩٢: رقم الدرس

ــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــ: ِمــــــــــــــــــْن ِفضَّ   َطــــــاِق َفــــــاْحُكُموا َوَنْحــــــُو ِحْلَيــــــِة النِّ   )٢٧٤(  تُّمُ َقبِيَعــــــــــــــــــٌة َختَ

وَرٌة َلــــــــــــــُه َكِســــــــــــــنٍّ   )٢٧٥(  َقبِيَعـــــــــــــٌة َوَمـــــــــــــا َدَعـــــــــــــْت : َوَذَهــــــــــــٍب    ُأْحِكَمــــــــــــــْت  َرضُ

ـــــــــــــ ـــــــــــيَ   )٢٧٦(  اَرٍة بِِفْعـــــــــــــٍل َمَلَكــــــــــــــاَعـــــــــــــْرُض ِجتَ ـــــــــــِوْي ِجتَ ـــــــــــااَرًة َفَأوْ نْ َك   ِجـــــــــــِب الزَّ

احلمد هللا، هذا هو الدرس الثاين والتسعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه 

  .احلنبيل

قال الناظم وفقه اهللا تعاىل فيه، أو تكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل فيه عن تتمة 

أحكام زكاة النقدين، ثم بدأ يف الكالم عن زكاة عروض التجارة، قال الناظم 

ةٍ ِمْن فِ  :وفقه اهللا   تُّمُ َقبِيَعٌة َختَ : ضَّ

ايض، قلنا   :هذا يتبع ما سبق، يف آخر الدرس ا

  َجـــــــــــــــــاِل إال َمــــــــــــــــــا َوَردْ َم للرِّ ُحـــــــــــــــــرِّ   )٢٧٣(  َوُكــــــــلُّ ِحْلَيـــــــــٍة ِمـــــــــَن النَّْقـــــــــَدْيِن َقـــــــــدْ 

ما هو الذي ورد جوازه للرجال؟ األصل أن الرجل ال جيوز أن يتحىل ال 

  :قالبالذهب وال بالفضة، فام هو الذي جيوز؟ 

ــــــــــــــــــةٍ  ــــــــــــــــــ: ِمــــــــــــــــــْن ِفضَّ   َطــــــاِق َفــــــاْحُكُموا َوَنْحــــــُو ِحْلَيــــــِة النِّ   )٢٧٤(  تُّمُ َقبِيَعــــــــــــــــــٌة َختَ

وَرٌة َلــــــــــــــُه َكِســــــــــــــنٍّ   )٢٧٥(  َقبِيَعـــــــــــــٌة َوَمـــــــــــــا َدَعـــــــــــــْت : َوَذَهــــــــــــٍب    ُأْحِكَمــــــــــــــْت  َرضُ

بالنسبة للفضة قبيعة : إًذا ما ُيباح للرجل من التحيل بالنقدين، نقول

، هذا قبيعة السيف، املقبض، فال بأس أن السيف، وهو مكان قبض السيف

  .يكون مقبض السيف من الفضة

  .كذلك التختم، فيجوز للرجل أن يلبس خامتًا من الفضة
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 ،َطاِق َفاْحُكُموا َوَنْحُو ِحْليَِة النِّ  :كذلك حلية املنطقة، حلية النطاق، قال

م الذي  م، احلزا يلبسه حلية النطاق التي تشبه احلديدة التي تكون يف احلزا

اإلنسان يف املنطقة، هذا يكون له حديدٌة، حلية النطاق ال بأس أن تكون من 

  .فضة، ما سوى ذلك ال جيوز أن يلبس الرجل من الفضة

من الذهب ال جيوز إال : طيب، من الذهب ما الذي جيوز للرجل؟ نقول

ه كان له سيف له  ه جاء عن بعض الصحابة أ قبيعة السيف، مقبض السيف؛ أل

  .دعت له الرضورة مثل السن ونحوه ك من الذهب وكذلك ماسبائ

وَرٌة َلُه َكِسنٍّ  َوَما َدَعْت  :قال   .ُأْحِكَمْت  َرضُ

فإذا اضطر اإلنسان لالستعامل الذهب كوضع سنٍّ من الذهب؛ ألن السن 

من غري الذهب مثًال يتعفن ويرض وضعه، فوضعه من الذهب فهذه رضورة 

  .وز للرجلجتوز للرجل، ما سوى ذلك ال جي

ة : طيب الناظم وفقه اهللا مل يذكر حكم املرأة، ذكر حكم الرجل، نقول املرأ

جيوز هلا أن تتحىل بالذهب وبالفضة ولو كان كثًريا، أي يشء من احليل بالنسبة 

إذا كان هذا مما جتري  للمرأة جيوز هلا أن تلبس احليل من الذهب أو من الفضة

  .و كُثر، ما جرت عادهتم به، ولالعادة به

ة للذهب والفضة، ال، االستعامل مثًال يكون عندها  ولكن استعامل املرأ

قلم من الذهب أو قلم من الفضة أو يكون عندها مثًال إناء من الذهب أو إناء 
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ه قال يف  ة، إنام القصد هنا احليل؛ أل من الفضة، ال، ال جيوز ال للرجل وال للمرأ

  .نحن نتكلم عن التحيل، َدْينِ َوُكلُّ ِحْليٍَة ِمَن النَّقْ  :األول

ة التحيل بالذهب والتحيل بالفضة للرجل  طيب هذا ما يتعلق بمسأ

  .وللمرأة

انتقل املؤلف بعد ذلك إىل قضية عروض التجارة، باب زكاة العروض، 

ة نريد أن نعرفها   متى جتب الزكاة يف عروض التجارة؟: أول مسأ

عندك بيت، عندك مكتب، العروض ما سوى النقود، يعني عندك سيارة، 

  هذه كلها عروض، هل جتب فيها الزكاة؟

ال جتب الزكاة يف العروض إال إذا كان ملكها بفعله وكان ملكها : نقول

  .بنية التجارة، هذان رشطان

ء، هذا بفعله وال ما هو بفعله؟ إذا  ما معنى ملكه بفعله؟ ملكها بالرشا

ء فعل، لك وه فورث منه، هل اشرتاها فقد ملكها بفعله؛ ألن الرشا ن لو مات أ

  .هذا بفعله؟ ال، اإلرث يدخل يف ملكك من دون فعٍل منك

وك  إًذا إذا دخلت يف ملكك بإرٍث فال جتب عليك زكاهتا، ولو كان أ

َت ورثتها، متام   .فحينئٍذ مل متلكه بفعله. يتخذها للتجارة، ولكن أ

بنية االستعامل،  أن متلكها بنية التجارة، أما إذا ملكتها: األمر الثاين

اشرتيَت سيارة بنية االستعامل ثم بعد ذلك نويت أن تبيها، ال تتحول بمجرد 

النية، بل البد أن متلكها بفعلك بنية التجارة، تكون النية مقارنة للتملك أما إذا 
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كان نيتك عند التملك الكنية، ثم نويَت التجارة بعد ذلك، فإنك ال جتب عليك 

  .الزكاة يف ذلك

ونك خترجها احتياًطا للخروج من اخلالف، فهذا جيد، وهذا معنى لكن ك

   :قول الناظم

ـــــــــــــ ـــــــــــيَ   )٢٧٦(  اَرٍة بِِفْعـــــــــــــٍل َمَلَكــــــــــــــاَعـــــــــــــْرُض ِجتَ ـــــــــــِوْي ِجتَ ـــــــــــانْ َك   اَرًة َفَأْوِجـــــــــــِب الزَّ

  .فهو ملكها بفعله ينوي جتارًة، فأوجب الزكاة يعني أوجب الزكاة عليه

اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل هذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم، وصىل 

ه وصحبه أمجعني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١٠() السبت(: يوم - ٩٣: رقم الدرس

ــــ ـــــــــ َأَحـــــــــظِّ   )٢٧٧(  ـِم األَْعــــَراَض بِاْلــــَحــــْوٌل َقــــوِّ  مَّ إِْن َت ـــــــــِمـــــــــْن  ْريِ لْلَفِق   ٍد ُعِقـــــــــْل َنْق

ـــــنْ  ـــــ ِم ـــــَع الُعْرشِ ـــــاَة ُرْب َك ــــــــــِه   )٢٧٨(  َوَأْخـــــِرَج الزَّ ــــــــــيَام  - َعْينِــــــــــهِ  ال-ِقيَمتِ ــــــــــنْ  فِ   ُزكِ

  ُمْقَتاِت ُكــــــــلَّ ُمْســــــــلٍِم َلــــــــُه َفَضــــــــْل ـــــــــ  )٢٧٩(  ـِمــــَن الـــــ عٌ َصــــا: َوَتْلــــَزُم الِفْطــــَرُة َأْي 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

احلمد هللا، هذا الدرس الثالث والتسعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه 

  .لتجارة وزكاة الفطراحلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة أحكام زكاة عروض ا

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــ ـــــــــ َأَحـــــــــظِّ   )٢٧٧(  ـِم األَْعــــَراَض بِاْلــــَحــــْوٌل َقــــوِّ  مَّ إِْن َت ـــــــــِمـــــــــْن  ْريِ لْلَفِق   ٍد ُعِقـــــــــْل َنْق

ـــــنْ  ـــــ ِم ـــــَع الُعْرشِ ـــــاَة ُرْب َك ــــــــــِه   )٢٧٨(  َوَأْخـــــِرَج الزَّ ــــــــــيَام  - َعْينِــــــــــهِ  ال-ِقيَمتِ ــــــــــنْ  فِ   ُزكِ

  :زكاُة الفطر

  ُمْقَتاِت ُكــــــــلَّ ُمْســــــــلٍِم َلــــــــُه َفَضــــــــْل ـــــــــ  )٢٧٩(  ـِمــــَن الـــــ عٌ َصــــا: الِفْطــــَرُة َأْي َوَتْلــــَزُم 

يتكلم الناظم أوًال يف الشق األول عن بقية األحكام املتعلقة بعروض 

  .التجارة

ة األوىل عندنا يف هذا الدرس هي تكوين عروض التجارة، كيف  املسأ

م عروض التجارة؟ وكيف نعرف أهنا بلغت ا لنصاب؟ هل ننظر يف ذلك إىل نقوِّ

نصاب الذهب وال نصاب الفضة، يعني لو فرضنا أن عندك عروض جتارة 

ًما من  قيمتها تبلغ قيمة نصاب الفضة اليل هو كم؟ مخسامئة مخسة وتسعني جرا

ًما من الذهب، بمعنى أن قيمتها  الفضة، لكنها ال تبلغ قيمتها مخسة وثامنني جرا
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: لذهب، فهل تقومها بنصاب الذهب وتقولتبلغ نصاب الفضة دون نصاب ا

ليس فيها زكاة؛ ألهنا مل تبلغ النصاب، وال تقومها بنصاب الفضة وتكون فيها 

  الزكاة؟ ما املعترب يف ذلك؟

ء، واألفضل : قال ء؛ يعني باألفضل للفقرا تقويمها يكون باألحض للفقرا

ء هو إجياب الزكاة وال إسقاط الزكاة؟ األفضل للفقراء ه و إجياب الزكاة، للفقرا

فتقومها باألحض للفقري وهو يف مثالنا تقويمها بالفضة، وهذا معنى قول 

   :الناظم

ــــ ـــــــــ َأَحـــــــــظِّ   )٢٧٧(  ـِم األَْعــــَراَض بِاْلــــَحــــْوٌل َقــــوِّ  مَّ إِْن َت ـــــــــِمـــــــــْن  ْريِ لْلَفِق   ٍد ُعِقـــــــــْل َنْق

  .وتضمن هذا البيت أن القيمة املعتربة هي قيمتها عند متام احلول

بقيمتها عند التجار : بسعر اجلملة وال بسعر القطاعي؟ نقولوهل نقومها 

  .نعم. وهو سعر اجلملة

ة أخرى، وهي مقدار الزكاة؟ كم نخرج يف  ثم انتقل بعد ذلك إىل مسأ

  زكاة عروض التجارة؟

وأخرج الزكاة ربع العرش من قيمته إىل عينه فيام ُزكي، إًذا مقدار : قال

وال من أعياهنا؟ يعني هل خترج عروض جتارة الزكاة هو ربع العرش، من قيمتها 

د  يعني عندك جتارتك مثًال يف املالبس، خترج من املالبس؟ أو جتارتك من املوا

د الغذائية؟    الغذائية؛ بيبيس مثًال، مرشوبات غازية، خترج من نفس املوا
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املعترب يف اإلخراج هو ربع العرش من قيمتها، فتقومها، افرض : ال، نقول

ف ريال، ما خترج ربع العرش من أعياهنا، بلغت قيمت ًفا، خترج أ ها أربعني أ

  :وهذا معنى قوله

ـــــنْ  ـــــ ِم ـــــَع الُعْرشِ ـــــاَة ُرْب َك ــــــــــِه   )٢٧٨(  َوَأْخـــــِرَج الزَّ ــــــــــيَام  - َعْينِــــــــــهِ  ال-ِقيَمتِ ــــــــــنْ  فِ   ُزكِ

  .فيام ُزكن؛ يعني فيام ُعرف واشتهر

ي طهرة للصائم، ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل زكاة الفطر، وزكاة الفطر ه

ال   .يعني هي زكاة للبدن، وليست زكاة يف ا

  .ـِمَن ال عٌ َصا: َوَتْلَزُم الِفْطَرُة َأْي  :قال

ة األوىل   ما هو الذي ُخيرج يف زكاة الفطر؟. املخرج: املسأ

  .ِمَن املُْقتَاِت  عٌ َصا: َوَتْلَزُم الِفْطَرُة َأْي  :قال الناظم

اظم هنا أطلق القوت، واملذهب يعني صاع من قوت أهل البلد، والن

يتقيد هذا باألصناف اخلمسة، وهي إيش؟ التمر والشعري والرب والزبيب 

. واألقط فقط، وال ُخيرج من غريها، إنام ُخيرج من هذه األصناف دون غريها

  .ِمَن املُْقتَاِت  عٌ َصا: َوَتْلَزُم الِفْطَرُة َأْي  :واضح؟ إًذا هذا معنى قوله

هذا قوٌل لبعض أهل العلم، وأما املعتمد والراجح : تقول الناظم املقتا

يف املذهب أهنا ختتص بالتمر والزبيب والرب والشعري واألقط فقط دون سائر 

  .نعم. األصناف

  طيب، َمن الذي جيب عليه إخراج الزكاة؟
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يعني لو  ؛ُكلَّ ُمْسلِمٍ  :إًذا املُخَرج هو صاٌع من املقتات، واملُخِرج، قال

ك يف  يوم العيد نظرت يف أموالك فإذا عندك مخسامئة ريال، فرضنا أ

َت وأوالدك وَمن تنفق عليهم ملدة يوم  واخلمسامئة ريال هذه تكفي نفقاتك أ

العيد فقط، وال تزيد، ويبقى يعني يفرتض يوم العيد يكفيك أربعامئة ريال أو 

ائتان ريال هذه ربام ال  ثالثامئة ريال، ويبقى عنك مائتان ريال زائدة، ا هذا ا

ال يبلغ نصاًبا، لكنك تستطيع به أن تشرتي صاًعا، صح وال ال؟ إًذا جتب عليك 

زكاة الفطر إذا كان عندك صاٌع فاضل عن قوتك وقوت عيالك وحوائجك 

األصلية فتجب الزكاة وسيأيت معنا تتمة هذا املعنى يف الدرس القادم إن شاء 

ه وصحبه أمجعنياهللا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبين   .ا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١١() األحد(: يوم - ٩٤: رقم الدرس
ــــ ــــوِت َم ــــْن ُق ــــَع ــــوْ ْن َيُمــــوُن َي ــــِد َواْل   ـَم الِعي

  

ـــــــــــ  )٢٨٠( ـــــــــــْد َأُصـــــــــــْل َلْيَلَة َواحلَاَجـــــــــــاِت ِممَّــــــــــــ   ا َق

  وٍن ُمْســــــــــــلِمِ َممُــــــــــــْفِســــــــــــِه َوَعــــــــــــْن نَ َعــــــــــــْن ْ  

  

  َفـــــــــــاْعَلمِ ا الُغـــــــــــُروُب َوْقـــــــــــُت ُوُجوِهبَـــــــــــ  )٢٨١(

  ا َقْبـــــــــــــــــــــَل َصـــــــــــــــــــــالِة الِعيـــــــــــــــــــــدِ َوآِهتَـــــــــــــــــــــ  

  

  َوَجــــــــــــــــاَز ِمــــــــــــــــْن يــــــــــــــــوَ َْمْنيِ ال اَملِزْيــــــــــــــــدِ   )٢٨٢(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

بع والتسعون يف رشح النظم اجليل يف الفقه  احلمد هللا، هذا هو الدرس الرا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن بقية األحكام املتعلقة بزكاة الفطر

ايض بّني لنا أن زكاة الفطر جتب عىل َمن؟ عىل كل  الناظم يف الدرس ا

  مسلٍم فضَل له صاع، طيب هذا الصاع يكون فاضًال عن إيش؟

  :قال
ــــ ــــْن َيُمــــوُن َي ــــوِت َم ــــْن ُق ــــَع ــــِد َواْل   ـْوَم الِعي

  

ـــــــــــ  )٢٨٠( ـــــــــــْد َأُصـــــــــــْل َلْيَلَة َواحلَاَجـــــــــــاِت ِممَّــــــــــــ   ا َق

ك صاٌع زائٌد عن قوتك وقوت َمن يعني ما قد َأُصل، يعني إذا كان عند  

متون، يعني إيش َمن يمون، يعني َمن ينفق عليهم، َمن جتب نفقتهم، فإذا كان 

عندك صاع زائد عن قوتك وقوت َمن تنفق عليهم يوم العيد وليلته، 

واحلاجات األصلية واحلاجات مما قد َأُصل يعني احلاجات األصلية، فإنه جيب 

حاجاتك األصلية وقوتك وقوت عيالك يوم عليك أن خترج زكاة الفطر، 

َت عندك مائتان ومخسني، إًذا جيب عليك أن  العيد، يكفي فيه مائتان ريال، وأ

  خترج زكاة الفطر، واضح؟
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ئجه  إًذا رشُط وجوهبا ملُك نصاٍب فاضٍل عن قوتِه وقوت عياله وحوا

  .األصلية يوم العيد وليلته

  نة؟هل البد تكون الفلوس زائدة تكفيك إىل س

  .ال، إنام يكفيك يوم العيد وليلته

  .ال: وُخيرجها عمن؟ خيرجها عن نفسه فقط؟ قال لك

يعني خترجها عن نفسك ؛ وٍن ُمْسلِمِ َممُ ْفِسِه َوَعْن نَ َعْن ْ  :خيرجها عن نفسه، قال

يعني إيش متونه؟ يعني إيش ممون؟ يعني عمن تنفق . وعمن متونه من املسلمني

وَمن يمون يعني َمن ينفق عليه، فيجب أن . ليهيعني منفق ع: ممون. عليه

  واضح؟. خترجها عن نفسك وعن كل شخص تنفق عليه

ًضا أن خترج زكاة الفطر  لو كان فيه شخص جتب نفقته عليك، فيجب أ

  .عنه

  ما هو وقت زكاة الفطر؟

وقتها خيتلف، عندنا وقت الوجوب؛ وهو غروب الشمس ليلة : نقول

  .ا الُغُروُب َفاْعَلمِ َوْقُت ُوُجوِهبَ  :العيد، قال

فإذا غربت الشمس يف آخر يوم من رمضان، غربت الشمس هذه ليلة 

العيد، إذا غربت عليك الشمس ليلة العيد، فقد وجبت عليك زكاة الفطر، 

  طيب لو مات بعد ذلك؟ 
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خالص، وجبت عليه، فامت بعد الوجوب إًذا ُخترج من تركته، : نقول

آخر يوٍم يف رمضان، هل ُخترج الزكاة من لكن لو مات قبل غروب الشمس، 

ال، مل جتب عليه الزكاة، ومل يستقر عليه الوجوب؛ ألن وقت : تركته؟ نقول

الوجوب هو غروب الشمس ليلة العيد، كذلك لو ُولد له، يعني جاءك ولد 

قبل غروب الشمس، هل جتب الزكاة؟ نعم؛ ألن الولد غربت الشمس وهو 

  واضح؟. ولد لك

  .وهو ولٌد لك إًذا جتب الزكاة عنه، وهكذاغربت الشمس 

  .ا الُغُروُب َفاْعَلمِ َوْقُت ُوُجوِهبَ  :هذا معنى

واملقصود بالغروب غروب الشمس ليلة العيد، اليل هي شمس آخر يوم 

من رمضان، وأما وقُت األفضيلة فهو أن خيرجها يوم العيد قبل الصالة، وهذا 

  :معنى قول الناظم

  :يعني األفضل أن خترجها يوم العيد قبل الصالة؛ ِة الِعيدِ ا َقْبَل َصالَوآِهتَ 

  .وهذا هو األفضل، ا َقْبَل َصالِة الِعيدِ َوآِهتَ 

ز-وهل جيوز أن تقدمها  ؟ جيوز أن تقدمها حتى قبل -هذا وقت اجلوا

وقت الوجوب بيوٍم أو يومني، يعني جيوز تقديمها عن وقت الوجوب بيوم أو 

ه، لو أخرجها يف يوم يومني، فلو أخرجها يف يوم  تسعة وعرشين رمضان أجزأ

ه، أما ما قبل ذلك فال جتزئ   .ثالثني رمضان أجزأ
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فلو أخرجها  ،َوَجاَز ِمْن يوَ َْمْنيِ ال اَملِزْيدِ  ،ز قبله بيوٍم أو يومني ال املزيدإًذا جيو

  .يف يوم مخسة وعرشين رمضان، سبعة وعرشين رمضان ال جيزئ ذلك

زكاة الفطر، ويف الدرس القادم نتكلم عن بقية  هذا ما يتعلق بمسائل

ه  املسائل املتعلقة بالزكاة، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١٢() االثنني(: يوم - ٩٥: رقم الدرس
ِت َقــــــــــــْد ُشــــــــــــِهرْ  َكــــــــــــَوا و الزَّ   َوُمْســــــــــــَتِحقُّ

  

ـــــــ  )٢٨٣( ـــــــيمِ (ي َأْصـــــــنَاُفُهْم َفِف ـــــــْد ذُ  )احلَِك ـــــــَق   رْ كِ

َكـــــــــــــــاُة ِيفِ    ـــــــــــــــُف الزَّ   َأْصـــــــــــــــٍل َوِيفِ  ال ُتْرصَ

  

  َيْكَتِفــــــــــــــــــي َوَعْبــــــــــــــــــٍد َوَفِقــــــــــــــــــريٍ  عٍ َفــــــــــــــــــرْ   )٢٨٤(

ـــــــــــــــــــَوا ْيـــــــــــــــــــنِْفـــــــــــــــــــٍق َوَأْهـــــــــــــــــــِل بَ مُ بِ      ٍت َوَم

  

  لِـــــــــــــــــــــْيِهْم َوَزْوٍج َولَِزْوَجـــــــــــــــــــــٍة َســـــــــــــــــــــَوا   )٢٨٥(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

تسعون يف رشح النظم اجليل يف احلمد هللا، هذا هو الدرس اخلامس وال

واب الزكاة   .الفقه احلنبيل، وهو آخر أ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ِت َقــــــــــــْد ُشــــــــــــِهرْ  َكــــــــــــَوا و الزَّ   َوُمْســــــــــــَتِحقُّ

  

ـــــــي   )٢٨٣( ـــــــيمِ (َأْصـــــــنَاُفُهْم َفِف ـــــــْد ذُ  )احلَِك ـــــــَق   رْ كِ

َكـــــــــــــــاُة ِيفِ    ـــــــــــــــُف الزَّ   َأْصـــــــــــــــٍل َوِيفِ  ال ُتْرصَ

  

  َيْكَتِفــــــــــــــــــي ريٍ َوَعْبــــــــــــــــــٍد َوَفِقــــــــــــــــــ عٍ َفــــــــــــــــــرْ   )٢٨٤(

ـــــــــــــــــــَوا نِْفـــــــــــــــــــٍق َوَأْهـــــــــــــــــــِل بَ مُ بِ      ْيـــــــــــــــــــٍت َوَم

  

  لِـــــــــــــــــــــْيِهْم َوَزْوٍج َولَِزْوَجـــــــــــــــــــــٍة َســـــــــــــــــــــَوا   )٢٨٥(

تني   ة األوىل: استحقاق الزكاة، الكالم فيه عن مسأ . املستحقون: املسأ

  َمن هم املستحقون للزكاة؟

  :قال الناظم
ِت َقــــــــــــْد ُشــــــــــــِهرْ  َكــــــــــــَوا و الزَّ   َوُمْســــــــــــَتِحقُّ

  

ـــــــي َأْصـــــــنَافُ   )٢٨٣( ـــــــيمِ (ُهْم َفِف ـــــــْد ذُ  )احلَِك ـــــــَق   رْ كِ

َفِفي يعني أصنافهم مشهورة ومعروفة قد ُذكر يف احلكيم، يعني إيش   

َدَقاُت {: ؟ يعني ُذكر يف القرآن يف قول اهللا عز وجلرْ كِ َقْد ذُ  )احلَِكيمِ ( إِنََّام الصَّ

ِء َواْملََساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَلْيَها َواْملَُؤلَّ  َقاِب َواْلَغاِرِمَني َوِيف لِْلُفَقَرا َفِة ُقُلوُهبُْم َوِيف الرِّ

بِيلِ  ِ َواْبِن السَّ َّ   ].٦٠: التوبة[} َسبِيِل ا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٣٩٩  

هذه ثامنية أصناف هم مستحقو الزكوات، وال يستحق غريه الزكاة، الزكاة 

ال ُترصف يف أي مرصف، إنام ُترصف يف املصارف الثامنية املذكورة، َمن هم 

ء؟ الفقرا  ء هم الذين ال يملكون شيًئا، ما عنده يشء، أو عنده مال ال الفقرا

يكفي لنصف نفقاته األصلية، يعني إنسان راتبه الشهري مثًال مائة ريال، 

ف ريال، هذا فقري جيد شيًئا لكنه ال يكفيه، وال حتى  وحاجاته يف الشهر أ

نصف الكفاية، أما إذا كان جيد نصف الكفاية أو أكثر من النصف فهذا 

سكني، لكنه جيد نصف كفايته لكنه ال جيد متام الكفاية، يعني مثًال حاجاته م

ف ريال، وراتبه  ًضا من الزكاة ٨٠٠الشهرية أ   .ريال، فهذا مسكني وُيعطى أ

  .طيب، كم نعطي الفقري واملسكني؟ نعطيه إىل تكملة حاجاته ملدة سنة

  العاملون عليها، َمن هم العاملون عليها؟ 

ون عىل الزكاة؛ إما بجمعها من األغنياء أو بتوزيعها عىل هم الذين يعمل

ء، أو بحفظها بني اجلمع والتوزيع   .الفقرا

هم كفار وسادة مطاعون يف عشائرهم، ولكنهم كفار، : املؤلفة قلبوهم

واضح وال أل؟ ُيعطون من الزكاة ما . فُيعطون من الزكاة ما يؤلف قلوهبم

إسالمهم أو ُيرجى كف رشهم عن  يؤلف قلوهبم عىل اإلسالم؛ إما ُيرجى

  .املسلمني أو ُيرجى بعطيتهم قوة إيامهنم أو نحو ذلك

املكاَتب هو العبد الذي اشرتى نفسه من سيده . هم املكاَتبون: الرقاب

  .عىل أقساٍط معلومة، فُيعطى من الزكاة ما يسدد به هذا الدين، دين الكتاب
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ًضا من سهم الرقاب أن ُيفك األسري ا   .ملسلموجيوز أ

فهم الذين عليهم ديون، إنسان استدان ديوًنا حلاجاته وما : وأما الغارمون

  .استطاع أن يسدد، فهذا غارم

ة، املتطوعة،  كذلك يف سبيل اهللا، واملقصود بقولنا يف سبيل اهللا هم الغزا

يعني الذين جياهدون يف سبيل اهللا تطوًعا، ليست هلم رواتب ُترصف هلم من 

  .كان هلم رواتب، فال ُيعطون، خالص تكفيهم روابتهمالدولة، أما إذا 

وهو املسافر الذي انقطعت به السبل، سافر مثًال : ابن السبيل: الثامن

للحج أو لغري ذلك ثم فقد نفقته ومل يستطع أن يرجع إىل بلده، فُيعطى ما يكفيه 

  .للرجوع إىل بلده

  .هؤالء هم مستحقو الزكاة

َكاُة ِيفِ  :غري املستحقني قال لك َمن الذين ال يستحقون الزكاة؟ ُف الزَّ  ال ُتْرصَ

  .عٍ َفرْ  َأْصٍل َوِيفِ 

وك أو أمك، ال جيوز أن تعطيهم من  األصل، األصول هم آباؤك؛ يعني أ

الزكاة، بل جيب أن تنفق عليهم نفقة واجبة هذه، ما تروح تعطيها من الزكاة، 

جبة غري الزكاة   .تعطيها من النفقة الوا

، : األصول. جلدةكذلك اجلد وا وك، أمك، جدك، جدتك وإن علوا أ

  .يعني حتى لو جد جدك ُيعترب من األصول
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كذلك ال ُترصف الزكاة للفروع وهم األوالد وإن نزلوا يعني ولدك أو 

إىل آخره، فهؤالء جيب أن .. بنتك أو ابنك أو بنتك أو ابن بنتك أو ابن ابنك

  .تنفق عليهم وال تعطيهم من الزكاة

ال، وإنام  كذلك من غري املستحقني العبد فإن العبد حقيقًة ال يملك ا

الذي يملك ما يف يده هو السيد، فال ُيعطى العبد وال الفقري الذي يكون حتت 

غنيٍّ منفق، إذا كان حتت غنيٍّ منفق، يعني مثًال رجل فقري لكن آباه غنيٌّ من 

ذا الواجب يف نفقاته عىل األغنياء، فحينئٍذ ال نعطي هذا االبن من الزكاة؛ ألن ه

وه عليه، يقول يه، وما دام مكتفيا بنفقة أ ا ما عندي راتب، ما عندي: أ .. أ

وي يرصف عليه، اعطونا زكاة   .أ

وك عليك، فال ُتعطى من الزكاة: نقول   .ال، يكفيك ما يرصفه أ

ا زوج إذا كان فقًريا حتت غنيٍّ منفق، كالزوجة التي هل؛ َيْكَتِفي َوَفِقريٍ : قال

  .غنيٌّ فإهنا ال ُتعطى من الزكاة وجيب أن ينفق عليها الزوج وُيلزم بذلك

وهم بنو هاشم، فبنو هاشم ال ُيعطون من الزكاة وكذلك ، يٍْت َوَأْهِل بَ  :قال

ليهم فإهنم ال يعطون من الزكاة؛ ألهنم  ليهم، بنو هاشم وبنو املطلب وموا موا

  .من أهل البيت

ليهم   .إليهم بالوالء كعبيدهم الذين أعتقوهم هم َمن ُينسبون: وموا

ة أن تعطي : والسادس الزوج فال ُيعطى الزوج من الزكاة، ال جيوز للمرأ

. أعطني النفقة: ليش؟ تروح تعطي زوجها الزكاة وبعدين تقول. زوجها الزكاة
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تعطيه زكاًة، ثم تطالبه بالنفقة، . زوجي فقري ما ينفق عيلّ : هو فقري، تقول

إليها، فتصري هي التي تفيد نفسها بزكاهتا، فال تعط زوجها من  فرتجع أمواهلا

  .الزكاة

  .وال جيب أن تنفق عىل زوجها، ال من الزكاة وال من غريها

ه : السابع هو الزوجة، فال جيوز للرجل أن يعطي زوجته من الزكاة؛ أل

الزوج جيب أن ينفق عىل زوجته وال جيوز أن : جيب عليه أن ينفق عليها، فنقول

  .يعطيها من الزكاة

ء، قال: وقول الناظم ؛ يعني سوا   :سوا

ء يف عدم جواز دفع الزكاة ؛ َوَزْوٍج َولَِزْوَجٍة َسَوا  يعني الزوج والزوجة سوا

  .إليهم، فال تدفع الزوجة زكاهتا إىل الزوج، وال الزوج يدفع زكاته إىل زوجته

ىل نبينا حممٍد، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم ع

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ٣() السبت(: يوم - ٩٦: رقم الدرس

ـــــــــــال ـــــــــــْوُم إِْمَســـــــــــاٌك َعـــــــــــِن املَُفطِّ ـــــــــــــــــَوْقًتـــــــــــــــــ  )٢٨٦(  رِ صَّ   ا ِمـــــــــــــــــَن املُْقَتـــــــــــــــــِدرِ ا ُمَعيَّنً

ـــــــــــــــــــــٍة يُ    اَضــــــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــــــْعَبانَ ْنقِ بُِرْؤَيــــــــــــــــــــٍة َأِو ا  )٢٨٧(  اَرْمَضـــــــــــــــــــــانَ  ْفـــــــــــــــــــــَرُض ِيف بِنِيَّ

ـــــــــــــــَويَ  ـــــــــــــــْل ـــــــــــــــاِدرِ َزُم الصِّ ــــــــــٍف َوَحــــــــــاِرضِ   )٢٨٨(  َياُم ُكـــــــــــــــلَّ َق ــــــــــْن ُمْســــــــــلٍِم ُمَكلَّ   ِم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، . بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه وَمن وااله   :أما بعد... وعىل آ

يل يف الفقه احلنبيل، حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجل

  .وهذا هو الدرس السادس والتسعون، وهو يف كتاب الصيام إن شاء اهللا تعاىل

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل ونفع به

ـــــــــــ ـــــــــــْوُم إِْمَســـــــــــاٌك َعـــــــــــِن املَُفطِّ ـــــــــــــــــَوْقًتـــــــــــــــــ  )٢٨٦(  رِ الصَّ   ا ِمـــــــــــــــــَن املُْقَتـــــــــــــــــِدرِ ا ُمَعيَّنً

ـــــــــــــــــــــٍة يُ    اَضــــــــــــــــــــا َشـــــــــــــــــــــْعَبانَ ْنقِ َيــــــــــــــــــــٍة َأِو ابُِرؤْ   )٢٨٧(  اَرْمَضـــــــــــــــــــــانَ  ْفـــــــــــــــــــــَرُض ِيف بِنِيَّ

ـــــــــــــــَويَ  ـــــــــــــــاِدرِ ْلـــــــــــــــَزُم الصِّ ــــــــــٍف َوَحــــــــــاِرضِ   )٢٨٨(  َياُم ُكـــــــــــــــلَّ َق ــــــــــْن ُمْســــــــــلٍِم ُمَكلَّ   ِم

يات الكالم عن الصوم من عدة جهات : اجلهة األوىل: تضمنت هذه األ

ت : الكالم عن تعريف الصوم، وتعريف الصوم ه اإلمساك بنيٍة عن املفطرا أ

  . غروب الشمسمن طلوع الفجر إىل

ْوُم إِْمَساٌك َعِن املَُفطِّ  :وهذا الذي الذي ذكره الناظم بقوله إًذا هو  ،رِ الصَّ

  .إمساك عن املفطرات

  .الذي هو من طلوع الفجر إىل غروب الشمس ؛اا ُمَعيَّنً َوْقتً 
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يعني من شخٍص خمصوص وهو القادر؛ ألن الصوم ال جيب : ِمَن املُْقَتِدرِ 

املقتدر، هذا ليس : ول الناظم رمحه اهللا ووفقه ونفع بهعىل العاجز، ولكن ق

ه من شخص خمصوص ولكن العاجز إذا  قيًدا يف تعريف الصيام، هم ذكروا أ

صام فصومه صحيح؛ يعني اإلنسان الذي ال يستطع الصوم ويرضه الصيام 

  رضًرا بالًغا شديًدا ومع هذا صام، فهل صيامه صحيح؟

  .ه احلد الرشعي الفقهي للصيامصيامه صحيح، فينبطق علي: نقول

، وهذا الذي ذكرناه يف التدريب، اإلمساك البد أن يكون بينٍة، بِنِيَّةٍ : ثم قال

فإن الصوم واإلمساك عن املفطرات إذا مل يكن بنية الصيام، مل يكن صياًما 

  .رشعيا

إن الصوم واجٌب، يف : ثم ننتقل بعد ذلك إىل وجوب الصيام، ونقول

 جيب عىل اإلنسان أن يصوم يف غري رمضان إال إذا نذر، أو إذا رمضان فقد، وال

ارتكب أمًرا كانت كفارته الواجبة عليه هي التكفري بالصيام، وإال فالصوم 

  .الواجب يف أصل الرشع هو صوم رمضان فقط

  .اَرْمَضانَ  ْفَرُض ِيف يُ  :قال

  .إًذا الواجب هو صوم رمضان

  الذي هو صوم رمضان؟طيب، بامذا يدخل هذا الصيام الواجب 

إما رؤية اهلالل، برؤية هالل رمضان، أو : يدخل بأحد أمرين: نقول

  .وهذا أمٌر واضح ومعروف. انقضاء شعبان وإمتام شعبان ثالثني يوًما
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وإذا ُرؤي اهلالل يف بلٍد فاملذهب وهي من املسائل اخلالفية بني العلامء 

  .املذهب أن رمضان يدخل يف حق مجيع الناس

  .بُِرْؤَيةٍ  اَرْمَضانَ  ْفَرُض ِيف يُ : قال

وهذا مأخوذ من قول الناظم برؤية؛ يعني الناظم أشار إىل هذا؛ ألن قوله 

ء كانت من رؤية أهل البلد أو  برؤية يدل عىل أن أي رؤية يدخل هبا الشهر سوا

  .من رؤية غريه

ُة َمن  ة تتعلق بوجوب الصوم، وهي مسأ ثم انتقل بعد ذلك إىل مسأ

  ب عليه الصوم؟الذي جي

  .يَاُم ُكلَّ َقاِدرِ ْلَزُم الصِّ َويَ  :قال الناظم

  .القدرة: إًذا الوصف األول الذي هو رشط من رشوط وجوب الصيام

  .القادر: فال جيب الصوم عىل العاجز، إًذا الرشط األول

عاجٌز عجًزا ُيرجى زواله، يعني إنسان مريض، لكنه : والعاجز عىل نوعني

ام أو بعد أشهر، إن شاء اهللا عز وج ل ُيتوقع أن ُيشفى بعد رمضان أو بعد أ

  .فهذا جيوز له الفطر، وجيب عليه القضاء

ع العاجز فهو العاجز عجًزا ال ُيرجى زواله  وا وأما النوع الثاين من أ

كاإلنسان الذي ُيفطِر لكرب أو ملرٍض ال ُيتوقع الشفاء منه، فهذا ُيفطِر وُيطِعم 

  .اعن كل يوٍم أفطره مسكينً 

  .القادر: إًذا َمن جيب عليه؟ الوصف األول
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فال جيب الصوم عىل الكافر، وهلذا لو أسلم الكافر يف يوم . املسلم: الثاين

ام السابقة   .مخسة رمضان، ال نوجب عليه أن يقيض األ

خيرج بذلك : أن يكون مكلًفا وخيرج بقولنا مكلف: الرشط الثالث

  .ال جيب عليهام الصوماملجنون والصبي، فإن الصبي واملجنون 

؛ يعني غري مسافر، فإن املسافر جيوز له  الوصف األخري هو كونه حاًرضا

  .أن يفطر يف رمضان

وقد سبق معنا يف كتاب الطهارة يف باب احليض وصٌف آخر، وهو وصف 

الطهارة من احليض والنفاس، فقد سبق معنا أن املرأة احلائض والنفساء ال 

  .أداًء، وإنام جيب عليه قضاء الصومجيب عليها أن تصوم رمضان 

هذا ما يتعلق بدرسنا يف هذا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ٤() األحد(: يوم - ٩٧: رقم الدرس

ــــــــــــــــ  )٢٨٩(  َوُكــــلُّ َعــــْنيٍ َيــــْدُخُل اجلَــــْوَف ِســــَوى ــــــــــــــــِه ُمَفطِّ    َســــــــــــــــَوا ٌر َعــــــــــــــــَىل إْحلِيْلِ

ـــــــــِب َوَكاْســـــــــتَِعاطِ  ْ ــــــــــــاطِ   )٢٩٠(  َكاألَْكـــــــــِل َوالرشُّ   َوَكاْكتَِحــــــــــــاٍل َفــــــــــــاْمِض بِاْحتَِي

ــــــــِس، َكــــــــَذا اْســــــــتِْمنَا  )٢٩١(  ءُ ْمـــــــــــــــــَذاإلَوا ءُ ْمنَـــــــــــــــــاإلَوَهَكـــــــــــــــــَذا ا ْم   ءُ بَِســــــــَبِب اللَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

حياكم اهللا وبياكم، يف هذا الدرس، وهو الدرس السابع والتسعون من 

  .رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

اه يف الكالم عن  ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل نواصل ما ابتدأ

  :أحكام الصيام، قال الناظم وفقه اهللا، يذكر املفطرات

ــــــــــــــــ  )٢٨٩(  اجلَــــْوَف ِســــَوى َوُكــــلُّ َعــــْنيٍ َيــــْدُخُل  ــــــــــــــــِه ُمَفطِّ   ٌر َعــــــــــــــــَىل َســــــــــــــــَوا إْحلِيْلِ

ـــــــــِب َوَكاْســـــــــتَِعاطِ  ْ ــــــــــــاطِ   )٢٩٠(  َكاألَْكـــــــــِل َوالرشُّ   َوَكاْكتَِحــــــــــــاٍل َفــــــــــــاْمِض بِاْحتَِي

ــــــــِس، َكــــــــَذا اْســــــــتِْمنَا  )٢٩١(  ءُ ْمـــــــــــــــــَذاإلَوا ءُ ْمنَـــــــــــــــــاإلَوَهَكـــــــــــــــــَذا ا ْم   ءُ بَِســــــــَبِب اللَّ

و كالٌم عن املفطرات، األول من هذا الكالم من الناظم وفقه اهللا ه

املفطرات ومعرفة املفطرات من أهم ما يتعلق بأحكام الصيام؛ ألن الصيام كام 

ت، أول مفطر  ت، فالبد من معرفة املفطرا سبق معنا هو اإلمساك عن املفطرا

  .من املفطرات هو كل ما يدخل إىل اجلوف من غري إحليله
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ء دخل من أي يشٍء يدخل إىل جوف اإلنسان من أي مو ضع دخل، سوا

ف أو دخل من العني، فكل يشء يدخل، أو حتى دخل  الفم أو دخل من األ

من الدبر كالتحاميل أو احلقن عند األولني، فكل يشء يدخل إىل اجلوف فإنه 

مفطر ما عدا إذا كان هذا اليشء يدخل من إحليله، ما معنى إحليله؟ يعني إذا 

ه يدخل من ا لذكر إىل املثانة، واملثانة متهيئة للخروج، كان يدخل من الذكر؛ أل

  .وليست مما يفطر اإلنسان بدخول اليش إليه

إًذا ما يدخل إىل اجلوف من أي موضع من البدن فإنه مفطر، هذا هو 

  :املفطر األول، وهو الذي ذكره الناظم بقوله

؛ ٌر َعَىل َسَوا طِّ ُمفَ ، اليل هو الذكر ،إْحلِيْلِهِ  َوُكلُّ َعْنيٍ َيْدُخُل اجلَْوَف ِسَوى

ء ء، كلها سوا   يعني عىل سوا

  .هذا األول، األكل والرشب: كاألكل

والفطر باألكل والرشب حمل إمجاع بني أهل العلم، قد جاء الدليل عليه 

َ َلُكُم {: من الكتاب ومن السنة، قال اهللا عز وجل ُبوا َحتَّى َيَتَبنيَّ َوُكُلوا َواْرشَ

َْيُض ِمَن ا   ].١٨٧: البقرة[} ْخلَْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ اْخلَْيُط اْألَ

ًضا ِب َوَكاْستَِعاطِ ط، االستعا: ومن املفطرات أ ْ   .َكاألَْكِل َوالرشُّ

هو الذي  ط، والسعوطهو أخذ السعو: ط؟ االستيعاطما هو االستيعا

ًضا؛ ألن  ف فإنه مفطر أ ف، فام كان يدخل عن طريق األ يدخل عن طريق األ

  .»وبالغ يف االستنشاق إال أن تكون صائًام «: يه الصالة والسالم قالالنبي عل
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كذلك مما يدخل إىل اجلوف االكتحال، واالكتحال ليس مفطًرا عىل كل 

حال، يعني إذا أدخل اليشء إىل عينه ال يفطر بذلك، لكنه إذا اكتحل فوجد 

صل طعم الكحل يف حلقه، وصل الكحل إىل احللق فإنه يفطر بذلك، وهذا حا

يعني، موجود، بعض الناس ربام إذا كان الكحل قويا جتده ربام يتنخم أو خيرج 

  .منه مثله مثًال بلغم أو كذا، فيجد لون الكحل فيه، وهذا معروف ومشهور

قطرة العني، إذا وضع يف أي عني قطرة ثم وصلت : ومن أمثلته املعارصة

  .إىل حلقه ووجد طعمها يف حلقه أفطر بذلك

ثلة االستيعاض الذي ذكرناه قبل قليل اليل هو عن طريق كذلك من أم

ف قطرة ودخلت إىل اجلوف متاًما  ف، إذا أدخل عن طريق األ ف قطرة األ األ

ف وال يدخل إىل اجلوف ال، ما يفطر  إذا كانت مثًال مرهم موضعي يف األ

  .تدخل إىل اجلوف فإنه يفطر بذلك بذلك، لكن إذا كانت القطرة

يعني خذ احتياطك وامِض يف الصيام  ؛َفاْمِض بِاْحتِيَاطِ  :اظموهلذا قال الن

باحتياٍط من هذه األمور؛ ألهنا مفطرة وإن كانت خالفية، لكن االحتياط هو 

  .األقوى

  .اإلمناء واإلمذاء عن مبارشة: الثاين من املفطرات

يعني إذا بارش الرجل زوجته فحصل له إنزال املني أو حتى خروج املذي، 

معنا رشح املني واملذي، املني هو الذي خيرج بانقضاء الشهوة،  وقد سبق
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زل  ه بقبلٍة أو غري ذلك ثم أ واملذي خيرج يف مبادئ الشهوة، فإذا بارش امرأ

  .املني أو حتى خرج منه املذي فإنه يفطر بذلك

  .االستمناء: الثالث من املفطرات

ى يطلب خروج واالستمناء يعني هو أن يعبث اإلنسان بذكره أو فرجه حت

  .املني بذلك، فاالستمناء إذا استمنى فأمنى فإنه يفسد صومه ويفطر بذلك

هذا ما يتعلق بدرس اليوم يف املفطرات، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل 

ه وصحبه أمجعني   .نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ٥() االثنني(: يوم - ٩٨: رقم الدرس

  اِحلَجــــــــــــا ِيل ِه َلــــــــــــَدى ُأوَمــــــــــــٌة لَِغــــــــــــْريِ   )٢٩٢(  اٌم َوِحَجــــــــــــاَواْحتَِجــــــــــــ ءواالْســــــــــــتَِقا

ـــــــَوطْ فْ َويَ  ـــــــْوُم بِ ـــــــْب  ٍء،ُســـــــُد الصَّ ـــــــــــــا يَ   )٢٩٣(  َوَجتِ ـــــــــــــاَرٌة ِمنْـــــــــــــُه إَذا َم   ْرَتِكـــــــــــــْب َكفَّ

ــــــِذي َفــــــاَت اْقِضــــــَيا  )٢٩٤(  هنــــــــــــــاَر َرْمَضــــــــــــــاَن بِِعْتــــــــــــــٍق َفِصــــــــــــــَيا   ٍم، َفَطَعـــــاٍم، َوالَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احل مد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

فحياكم اهللا يف هذا الدرس، وهو الدرس الثامن والتسعون من رشح 

  .النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

  :يقول الناظم وفقه اهللا تعاىل يف درسنا اليوم

ــاٌم َوِحَجــــــــــــا ءواالْســــــــــــتَِقا   اِحلَجــــــــــــا ِيل ِه َلــــــــــــَدى ُأوَغــــــــــــْريِ َمــــــــــــٌة لِ   )٢٩٢(  َواْحتَِجــــــــــ

ـــــــَوطْ فْ َويَ  ـــــــْوُم بِ ـــــــْب  ٍء،ُســـــــُد الصَّ ـــــــــــــا يَ   )٢٩٣(  َوَجتِ ـــــــــــــاَرٌة ِمنْـــــــــــــُه إَذا َم   ْرَتِكـــــــــــــْب َكفَّ

ــــــِذي َفــــــاَت اْقِضــــــَيا  )٢٩٤(  هنــــــــــــــاَر َرْمَضــــــــــــــاَن بِِعْتــــــــــــــٍق َفِصــــــــــــــَيا   ٍم، َفَطَعـــــاٍم، َوالَّ

يات يكمل الناظم وفقه اهللا تعاىل بقية املفطر ات وقد سبق معنا يف هذه األ

ايض من املفطرات إدخال يشء إىل اجلوف من غري إحليله، : يف الدرس ا

اإلمناء واإلمذاء عن مبارشة : رشحنا معنى هذا الكالم، والثاين من املفطرات

ًضا   .االستمناء: والثالث. أو ملٍس، رشحناه أ

  .واليوم نبدأ يف إكامل املفطرات، معنا االستقاءة
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لب القيء، اإلنسان إذا خرج منه القيء من غري إرادة ال هي ط: االستقاءة

تني   :يفسد صومه، شوف الحظ الفرق بني املسأ

ة األوىل إذا زرعه القيء؛ يعني خرج منه القيء من غري إرادٍة وال : املسأ

  .طلٍب، فهذا ال يفسد صومه

إذا تعمد القيء، وطلب القيء بنفسه، هو الذي طلب القيء، : الثاين

  .والقيءُ : واالستقاء، ومل يقل: قاء، هذا يفسد صومه، وهلذا قال الناظماستقاء ف

  .االستقاء خيتص بطلب القيء وتعمده

  .احلجامة: اخلامس من املفطرات

 :وهلذا قال الناظم. واحلجامة حيصل هبا الفطر للحاجم وللمحجوم

احتجامه إًذا يفسد الصوم ويفطر اإلنسان ب؛ هِ َواْحتَِجاٌم َوِحَجاَمٌة لَِغْريِ 

  .»أفطر احلاجم واملحجوم«: وبحجامته لغريه، حلديث

يعني أهل العقول، اِحلجى هي العقول، ؛اِحلَجا ِيل َلَدى ُأو :وقوله

ء، والفطر يف احلجامة هو مذهب العلامء من فقهاء  واملقصود هنا هم الفقرا

ة يسميها العلامء من املفردات ة فيها خالف، وهذه املسأ   .احلنابلة، واملسأ

شوم قصودهم من املفردات، يعني أن احلنابلة تفردوا هبا عن بقية 

يفسد : بقية املذاهب ال يفسد الصوم باحلجامة، واحلنابلة يقولون. املذاهب

  .الصوم باحلجامة

  هل ُيقاس عىل احلجامة التربع بالدم أو حتليل الدم؟: ويأيت هنا سؤال
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حتليل الدم ال . جامةال، بالنسبة لتحليل الدم ال ُيقاس عىل احل: نقول

ه دٌم يسري مثل اجلرح، الفصد، هذا ال يفسد به  ه غري مفطر؛ أل إشكال أ

الصوم، وأما بالنسبة للتربع بالدم، فهو دٌم كثري، ولكن هل ُيقاس عىل احلجامة 

  أوال ُيقاس؟

ه ال ُيقاس عىل احلجامة ألن الفطر يف احلجامة : األقرب يف املذهب أ

، وإذا كان    .الفطر باحلجامة تعبدي فإنه ال ُيقاس عليه التربع بالدمتعبديٌّ

ه ُيقاس عىل احلجامة، واهللا أعلم   .وبعض املشايخ يرى أ

ًضا آخر وهو اجلامع،  طيب، إًذا هذا بالنسبة للمفطرات، هناك مفطر أ

وسيذكره الناظم استقباًال وهلذا أفردناه برسمٍة مستقلة، ما الذي يرتتب عىل 

  م؟اجلامع يف الصو

يرتتب عىل اجلامع يف الصوم أوًال فساد الصوم، وهذا يدلنا عىل أن اجلامع 

  .من املفطرات، وهو بال إشكال، اجلامع مفطر باإلمجاع

ْوُم بَِوطْ فْ َويَ  :قال الناظم   .هو اجلامع: والوطء، ءٍ ُسُد الصَّ

وجوب الكفارة فيه إذا كان يف : والثاين من األمور التي ترتتب عىل اجلامع

ر رمضان، وهبذا نعلم أن الكفارة إنام جتب فقط يف اجلامع دون بقية هنا

املفطرات، وجتب فقط إذا كان اجلامع يف هنار رمضان، وأما إذا كان اجلامع يف 

غري رمضان، حتى لو كان يف صيام القضاء، يعني لو كان يقيض صيام رمضان 

  .فحصل منه فيه مجاع فسد صومه، ولكن ال كفارة يف ذلك
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 َوَجتِْب  :دين الكفارة إذا كان اجلامع يف هنار رمضان، وهلذا قال الناظمإًذا 

اَرٌة ِمنُْه إَذا َما يَ  يعني جتب الكفارة من .. أما إذا ارتكبه، هناَر َرْمَضانَ  ْرَتِكْب َكفَّ

  واضح؟. اجلامع إذا ما ارتكبه يف هنار رمضان دون غريه

  .بعتٍق : طيب ما هي هذه الكفارة؟ قال

ق رقبة، فيجب عىل اإلنسان إذا حصل منه اجلامع يف هنار عت: األول

  .رمضان أن يعتق رقبة

طيب إذا مل جيد رقبة يعتقها، مل جيد عبًدا حيرره أو أمة حيررها من الرق، فام 

  الواجب عليه؟

  .فصيامٍ : ينتقل إىل الصيام، قال: نقول

كيف يكون الصيام شهرين . والصيام هنا صيام شهرين متتابعني

جيب عىل اإلنسان إذا مل جيد الرقبة التي يعتقها وكان قد جامع : عني؟ نقولمتتاب

  .يف هنار رمضان أن يصوم شهرين متتابعني

ناء الشهرين يوًما واحًدا، فلو أفطر يوًما  ومعنى التتابع هنا أال يفطر يف أ

ناء ذلك من غري عذٍر، وجب عليه أن يبدأ من األول   .واحًدا أ

ه أفطر يف ناء ذلك بعذٍر؟ نقول طيب لو أ ناء ذلك يوًما : أ إذا أفطر يف أ

ام بعذٍر يبيح له الفطر يف هنار رمضان فإنه ال يلزمه أن يعيد الصوم من  من األ

ة كان عليها صيام  ة، نفرتض املرأ األول، وإنام يكمل، مثل ما لو حاضت املرأ

ام، نقول ناء ذلك مخسة أ رت بعد إذا طه: شهرين متتابعني ثم حاضت يف أ
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حيضها فيجب عليها أن تكمل الصيام مبارشة، فبعد طهرها من احليض ال 

تفطر وال يوًما، إذا تابعت فإن التتابع ال ينقطع، وال ُيعترب هذا احليض مما يقطع 

  .التتابع

ناء ذلك، فأفطر من أجل املرض، ال  كذلك لو أن اإلنسان مرَض يف أ

شفائه من املرض وبرئه منه، وهكذا ينقطع تتابعه برشط أن يكمل مبارشًة بعد 

  .لو سافر

  .املقصود أن كل عذر يبيح املفطر يف هنار رمضان، فإن التتابع ال ينقطع به

  طيب، فإن مل يستطع أن يصوم شهرين متتابعني؟

يطعم ستني ، َفَطَعامٍ  :إذا مل يستطع فإنه يطعم ستني مسكينًا، قال الناظم

  .مسكينًا

. كني يكون له مد بر أو نصف صاع من غريهإن كل مس: واملذهب يقولون

وإذا مل يستطع اإلطعام، إنسان فقري وعاجز عن الصيام وعاجز عن العتق فإنه 

تسقط هذه الكفارة فقط، هذه الكفارة تسقط للعجز عنها وأما بقية الكفارات 

  .فإهنا تبقى يف الذمة إىل أن يقدر عليها

ه ًضا عىل اجلامع يف الصوم أ نا قلنا  ومما يرتتب أ جيب عليه القضاء؛ أل

َوالَِّذي َفاَت : يفسد الصوم، إذا كان فسد الصوم، فإنه جيب القضاء، وهلذا قال

  .وهذا يف اجلامع ويف غريه من املفطرات، البد فيه من القضاء، اْقِضيَا
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هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه   .أمجعني وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ٦() ءُ الثالثا(: يوم - ٩٩: رقم الدرس

ـــــــ ـــــــاِئِم َمجْ ـــــــعْ ُع الرِّ ُيْكـــــــَرُه لِلصَّ ــاِم، َأْو َيَضـــــــــبَ   )٢٩٥(  يـــــــِق َم َعـــــــ ـــــــــٍع، َوَذْوٌق لِلطَّ   عْ ْل

ــــــــــــْن َتُثــــــــــــنَ وَ   )٢٩٦(  ا، َوالُقْبَلـــــــــــةُ ا بِِفيـــــــــــِه َماِضــــــــــغً ِعْلًكــــــــــ ــــــــــــْهَوةُ ْحُوَهــــــــــــا ِملَ   ْوُر الشَّ

ــــــــــــــــــــــُرُم ا ــــــــــلُّ َمــــــــــا يُ   )٢٩٧(  لِغْيَبــــــــــــــــــــــُة َوالُبْهَتــــــــــــــــــــــانُ َوَحتْ ــــــــــرَّ عْ َوُك ــــــــــِه ال   نُ ْمحَ َىصــــــــــ بِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

فأهًال بكم يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، وهذا هو الدرس التاسع 

اه يف الكالم وال تسعون، ويف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل، نواصل ما ابتدأ

  .عىل ما يتعلق بالصيام من األحكام

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــ ـــــــاِئِم َمجْ ـــــــعْ ُع الرِّ ُيْكـــــــَرُه لِلصَّ ــاِم، َأْو َيَضـــــــــبَ   )٢٩٥(  يـــــــِق َم َعـــــــ ـــــــــٍع، َوَذْوٌق لِلطَّ   عْ ْل

ــــــــــــْن َتُثــــــــــــنَ وَ   )٢٩٦(  ةُ ا، َوالُقْبَلـــــــــــا بِِفيـــــــــــِه َماِضــــــــــغً ِعْلًكــــــــــ ــــــــــــْهَوةُ ْحُوَهــــــــــــا ِملَ   ْوُر الشَّ

ــــــــــــــــــــــُرُم الِغْيَبــــــــــــــــــــــُة َوالُبْهَتــــــــــــــــــــــانُ  ــــــــــلُّ َمــــــــــا يُ   )٢٩٧(  َوَحتْ ــــــــــرَّ عْ َوُك ــــــــــِه ال   نُ ْمحَ َىصــــــــــ بِ

م التي ُتفعل يف الصوم منها أمور مفطرة، وقد  ،األفعال أهيا اإلخوة الكرا

، ومنها أمور حمرمة، سبق الكالم عليها، وقد سبق ذكرها، ومنها أمور مكروهة

  .ومنها أمور مستحبة

املفطرات سبق الكالم عليها، وبدأ الناظم يف درس اليوم يف ذكر 

  .املكروهات
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ائِِم َمجْ  :فقال   .ْلعٍ بَ  يِق َمعْ ُع الرِّ ُيْكَرُه لِلصَّ

إًذا األول من املكروهات هي مجع الريق مع بلعه، يتعمد اإلنسان أن جيمع 

ل ختفيف العطش أو ترطيب احللق، فهذا من الريق ثم يبلعه؛ إما ألج

ال يفسد الصيام؛ ألن بلع الريق : املكروهات، لكنه ال يفسد الصيام، هلذا نقول

ال يفسد، لكن األصل أن اإلنسان يبلع الريق عىل الوجه الطبيعي العادي، أما 

أن يتعمد أن جيمع الريق ويبتلع هذا الريق، فهذا مكروه وإن كان ال يفسد 

  .الصيام

أما إذا أخرج الريق إىل خارج الفم فهذا ال جيوز أن يرجعه مرة أخرى إىل 

  .الفم ويفسد الصوم به

  .إًذا هذا األول من املكروهات

  .ذوٌق للطعام: الثاين من املكروهات

: طيب ذوق الطعام أال يفسد الصيام؟ نقول. ذوق الطعام من غري حاجة

الصوم، لكن الذي فسد الصوم  ال يفسد الصيام، جمرد تذوق الطعام ال يفسد

إذا تذوقه وابتلعه، لكن إذا وضعه عىل لسانه ووجد يعني ذوق الطعام فال 

يفسد، لكن إذا وجد الطعم يف حلقه، يعني ابتلع حتى وصل إىل احللق فهذا 

  .يفسد صومه

إن صوم الطعام مكروه إذا كان من غري حاجة، وأما : طيب، نحن نقول

ة مثًال عندها ضيوف إذا ُوجدت احلاجة إليه ف إنه ال ُيكره، مثل ما لو كانت املرأ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤١٩  

يف البيت أو عندها زوجها ضيوف يف البيت، وعدد كبري، وجهزت احلساء أو 

الشوربة عىل النار، ثم شكت هل وضعت فيها ملح؟ وال ما وضعت ملًحا؟ 

  شّكت اآلن، تبني عىل اليقني، وال إيش تعمل؟

، تضع عىل طرف اللسان شيًئا منه ثم ال بأس أن تتذوق هذا الطعام: نقول

  واضح؟. تلفظه وخترجه من فمها وال تبتلعه، إذا ابتعلت فسد الصوم

  .وضع العلك القوي يف الفم: كذلك من مكروهات الصيام

ين عىل نوعان جيوز .. العلك القوي إيش هو العلك القوي؟ العلك يا إخوا

يف اللغة عىل نوعني، لكن عىل نوعان؟ وال عىل نوعني؟ طبًعا األفصح واألشهر 

هل جيوز عىل نوعان؟ فيكم أحد ما شاء اهللا جيد يف النحو؟ عىل نوعان، جيوز 

كم؟ احلقيقة هو جيوز عىل وجٍه أو لغٍة عند العرب، وإال  وال أل؟ إيش رأ

فاألفصح واألشهر عىل نوعني، لكن هناك لغة عند بعض العرب يلزمون املثنى 

  :اعراأللف مطلًقا، ومنه قول الش

اهــــــــــــــــا قــــــــــــــــد ــــــــــــــــا أ اهــــــــــــــــا وأ   بلغــــــــــــــــــــــــوا يف املجــــــــــــــــــــــــد غايتاهــــــــــــــــــــــــا    إنــــــــــــــــا أ

إن بعض العرب يلزم املثنى : غايتيها، لكنهم قالوا : واألصل أن يقول

  .األلف مطلًقا

  :إن العلك عىل نوعني: عىل كل حال، نقول

  .العلك املتحلل: والثاين. العلك القوي الذي ال يتحلل: النوع األول
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ه يدخل، يتحلل منه العلك املتحلل أكله يف سد الصيام، والسبب يف ذلك أ

ء، وتدخل إىل اجلوف فيفسد الصوم، وأما العلك القوي هو الذي ال  أجزا

يتحلل بمضعه، وال يدخل يشء منه إىل احللق، مثل إيش؟ مثل إنسان أخذ 

علك أو لبان أو ما أدري إيش يعني تتعدد األسامء، كام اللبان أو العلك أخذه 

من قبل أذان الفجر بساعة، وهو يمضع حتى ذهب كل ما فيه من وبدأ يمضعه 

السكر واألشياء التي تتحلل وتدخل، ثم أّذن املؤذن وطلع الفجر واستمر يف 

حرام؟ : ليش ما نقول. مضعه، اآلن استمراره يف مضع هذا العلك مكروه

  واضح؟. ألن هذا جمرد مضع ال يدخل منه يشء إىل اجلوف: نقول

ْحُوَها نَ وَ  َوالُقْبَلةُ  ،القبلة َملن تتحرك شهوته بذلك: توهاكذلك من املكر

ْهَوةُ ِملَْن َتثُ  ناء الصيام يقبل مثًال زوجته وتثور ، ْوُر الشَّ القبلة إذا كان اإلنسان يف أ

شهوته بذلك، فإنه ُيكره له هذه القبلة، وأما إذا كانت القبلة من غري شهوة وال 

  .تثور الشهوة فإهنا غري مكروهة

القبلة إن كانت ال تثور هبا الشهوة فهي مباحة، وإن كانت تثور : إًذا نقول

هبا الشهوة فهي مكروهة، وإن كان يرتتب عليها إنزال املني أو املذي فهي 

ه من املفطرات ه سبق معنا أ   .حمرمة؛ أل

املحرمات مجيع املحرمات : كذلك ننتقل بعد ذلك إىل املحرمات، فنقول

ناء الصوم، ويدخل يف ذلك الغيبة والبهتان،  التي حترم يف غري الصوم حترم أ

ولألسف الناس يتساهوا يف الغيبة ويتساهلوا يف ارتكاب املحرمات يف 
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رمضان، وبعض الناس يمكن يف رمضان تزداد ذنوبه وتزداد معاصيه، وجيلس 

طول الليل والنهار عىل مسلسالت وعىل مشاهد يتضمن ذلك سامع املوسيقى، 

ذلك النظر إىل النساء، إذا كان رجًال، ويتضمن النظر إىل املنكرات إذا ويتضمن 

ة، فهذه األمور جيب عىل اإلنسان أن يتجنبها، ولكن يف  كان من رجٍل أو امرأ

الصيام جتنبها آكد حفاًظا عىل صيامه من نقص األجر، وحفاًظا عىل أجر 

  :الناظمالصوم، ونسأل اهللا عز وجل أن جينبنا املعايص، وهلذا قال 

ــــــــــــــــــــــُرُم الِغْيَبــــــــــــــــــــــُة َوالُبْهَتــــــــــــــــــــــانُ  ــــــــــلُّ َمــــــــــا يُ   )٢٩٧(  َوَحتْ ــــــــــرَّ عْ َوُك ــــــــــِه ال   نُ ْمحَ َىصــــــــــ بِ

يبقى معنا السنن إن شاء اهللا يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا 

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ٧() ءُ األربعا(: يوم - ١٠٠: رقم الدرس
  ْب َطـــــــــــــــَوُســـــــــــــــنَّ َتْعِجْيـــــــــــــــٌل لِِفْطـــــــــــــــٍر بِرُ 

  

ـــــــــا  )٢٩٨( َ ـــــــــالتَّْمِر، َفا ـــــــــَتَحْب  ،ءِ َف ـــــــــْوُل املُْس   َوَق

ـــــــُحوَر، َمــــــــْن ُيْشـــــــَتْم يَ  هُ ريُ ِخ أْ َتـــــــ     ْل ُقــــــــالسُّ

  

ـــــــــــــــــــْد  إينِّ   )٢٩٩(   ْل ِقـــــــــــــــــــنُ َلَصـــــــــــــــــــاِئٌم َفَهـــــــــــــــــــَذا َق

ـــــــــــــــــــــــــِر األَذْ    ـــــــــــــــــــــــــَرا َوَأْكثِ   ةْ ءَ َكـــــــــــــــــــــــــاَر َوالِق

  

نَ ، َواْحــــــــــــــــَذِر اَوُكــــــــــــــــلَّ َخــــــــــــــــْريٍ   )٣٠٠(   اَءةْ لــــــــــــــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله أما بعد

أهًال بكم يف الدرس رقم مائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

نا هذا الدرس، ونسأل اهللا عز وجل أن يتمم لنا ونحمد اهللا عز وجل أن بلغ

  .ظومةهذه املن

م، نأخذ ما يتعلق بسنن املستحبات  يف يف هذا الدرس أهيا األخوة الكرا

  :الصيام، قال الناظم
  ْب َطـــــــــــــــَوُســـــــــــــــنَّ َتْعِجْيـــــــــــــــٌل لِِفْطـــــــــــــــٍر بِرُ 

  

ـــــــــا  )٢٩٨( َ ـــــــــالتَّْمِر، َفا ـــــــــَتَحْب  ِء،َف ـــــــــْوُل املُْس   َوَق

ـــــــُحوَر، َمــــــــْن ُيْشـــــــَتْم يَ  هُ ريُ ِخ أْ َتـــــــ     ْل ُقــــــــالسُّ

  

ـــــــــــــــــــْد َلَصـــــــــــــــــــائٌِم َفَهـــــــــــــــــــذَ  إينِّ   )٢٩٩(   ْل ِقـــــــــــــــــــنُ ا َق

ـــــــــــــــــــــــــِر األَذْ    ـــــــــــــــــــــــــَرا َوَأْكثِ   ةْ ءَ َكـــــــــــــــــــــــــاَر َوالِق

  

نَ َوُكــــــــــــــــلَّ َخــــــــــــــــْريٍ   )٣٠٠(   اَءةْ ، َواْحــــــــــــــــَذِر الــــــــــــــــدَّ

سبق معنا أن الصيام الذي ُيفعل فيه مفطرات وذكرناها، ومكروهات   

وعرفناها، وحمرمات ودرسناها، ويف هذا اليوم بإذن اهللا عز وجل نعرف السنن 

  .علقة بالصياماملت
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هو تعجيل الفطر، ُيستحب لإلنسان أن يعجل الفطر، : من السنناألول 

ويبادر بالفطر بمجرد غروب الشمس وال يتأخر يف ذلك، جمرد ما تغرب 

ًضا أن يكون فطره عىل ُرطب،  الشمس، عىل طول يبادر بالفطر، وُيستحب أ

  .فإن مل جيد ُرطًبا، فإنه يفطر عىل مترٍ 

ا ،َفالتَّْمرِ  ،ْب طَ بِرُ : قال الناظم َ ، فإن مل ءِ َفا ، إذن إذا مل جيد رطًبا فإنه يأخذ متًرا

اء، ما الفرق بني الُرطب والتمر؟   جيد متًرا فا

الفرق يا أخي الكريم، ويا أختي الكريمة، الرطب يكون فيه رطوبة، 

، والرطب ال  والتمر خالص بعدما ييبس، وجيف، الُرطب إذا جف صار متًرا

البد أن تأكله إما يف نفس اليوم، أو ج الثالجة، يمكن أن يفسد إذا تركته خار

  .تضعه يف الثالجة

  .وأما التمر فإنه يبقى السنة والسنتني، ما يف أي إشكال

 فإنه يأخذ التمر، فإن مل جيد متًرا فإنه يفطرإذن الرطب، فإذا مل جيد الرطب، 

 عىل ماء، كام جاء ذلك عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وُينظر، وُيبحث يف

  .ثبوت احلديث

ًضا من السنن قوٌل املستحب، قول ما ورد عند اإلفطار، وال  طيب، أ

بسم اهللا، وقد جاءت : لذلك أن يسمي اهللا عز وجل أن يقو شك مما ورد يف

بعض األحاديث، والعلامء ُيسهلون يف موضوع األذكار، والفضائل واألدعية، 

  .يسهلون فيه
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  .العروق وثبت األجر إن شاء اهللا ذهب الظمأ وابتلت: ومما ورد يف ذلك

تأخري السحور، يعني إيش تأخري السحور، بعض : كذلك من السنن

الناس جتدهم يتسحر الساعة مثًال عرشة بالليل، أو الساعة واحدة ليًال، وباقي 

األفضل يف السحور أن : عىل الفجر ثالث ساعات، أربع ساعات، فنقول

  .يتأخر، ويكون قبيل الفجر

أن يقول اإلنسان إذا شتمه أحد أو سبه أحد، : مس من السننطيب، اخلا

ًضا من السنن، : يقول له : ، فهذا يقولَلَصائِمٌ  إينِّ  ْل قُ َمْن ُيْشَتْم يَ إين صائم، هذه أ

  .إين صائم

ل : كذلك من السنن اإلكثار من اخلري، من الذكر وقراءة القرآن، فال يزا

لإلنسان أن ُيكثر خاصة يف صيامه،  لسانك رطًبا من ذكر اهللا عز وجل، فينبغي

ءة القرآن، ومن الذكر، قال الناظم   :وخاصة يف رمضان، ُيكثر من قرا
ـــــــــــــــــــــــــِر األَذْ  ـــــــــــــــــــــــــَرا َوَأْكثِ   ةْ ءَ َكـــــــــــــــــــــــــاَر َوالِق

  

نَ َوُكـــــــــــــــلَّ َخــــــــــــــــْريٍ   )٣٠٠(   اَءةْ ، َواْحــــــــــــــــَذِر الــــــــــــــــدَّ

فيتجنب اإلنسان سفاسف األمور التي فيه دناءة، ومن باب أوىل األمور   

  .سبق ذكرها املحرمة، وقد

  .هذا ما يتعلق بدرسنا يف هذا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ٨() اخلميس(: يوم - ١٠١: رقم الدرس

ـــــِة َصـــــْوُمَها ُيَســـــنْ  ــــــْريِ   )٣٠١(  تِْســـــَعُة ِذي اِحلجَّ ــاٍج َصــــــْوُم تَ  لَِغ   ِســــــٍع َحَســــــنْ اَ َحــــ

ٍم َكــــــــــــــَذا، َواآلَكــــــــــــــدُ  َشــــــــــــــْهرُ  ــــــــــــــرَّ ُه، َوتَ   )٣٠٢(  ُحمَ   ِســــــــــــــــــــــــــٌع، َذا َواِردُ اَ َعــــــــــــــــــــــــــاِرشُ

ـــــــ َّ ٍل َفُصـــــــمْ اَأ ا ـــــــيٍض ِســـــــتَّ َشـــــــوَّ ـــــْنيِ َتـــــُؤمْ   )٣٠٣(  َم بِ   َكـــــَذا اخلَِمـــــيُس، يـــــوَ َْم االْثنَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد ...وااله

حياكم اهللا وبياكم يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، وهذا الدرس رقم 

  .مائة وواحد، ويف هذا الدرس نواصل ما يتعلق بأحكام الصيام

  :ذكر الناظم يف هذا الدرس ما يتعلق بصيام التطوع، قال الناظم

ـــــِة َصـــــْوُمَها ُيَســـــنْ  ــــــْريِ   )٣٠١(  تِْســـــَعُة ِذي اِحلجَّ   ِســــــٍع َحَســــــنْ اَ َصــــــْوُم تَ  َحــــــاٍج  لَِغ

طبًعا لغري حاٍج، األصل حاجٍّ بالتشديد، لكن ُخفف هنا من أجل الوزن 

  .للرضورة

ـــــِة َصـــــْوُمَها ُيَســـــنْ  ــــــْريِ   )٣٠١(  تِْســـــَعُة ِذي اِحلجَّ ــاٍج َصــــــْوُم تَ  لَِغ   ِســــــٍع َحَســــــنْ اَ َحــــ

ٍم َكــــــــــــــَذا، َواآلَكــــــــــــــدُ  ــــــــــــــرَّ ُه، َوتَ   )٣٠٢(  َشــــــــــــــْهُر ُحمَ   اِردُ ِســــــــــــــــــــــــــٌع، َذا وَ اَ َعــــــــــــــــــــــــــاِرشُ

ـــــــ َّ ٍل َفُصـــــــمْ اَأ ا ـــــــيٍض ِســـــــتَّ َشـــــــوَّ ـــــْنيِ َتـــــُؤمْ   )٣٠٣(  َم بِ   َكـــــَذا اخلَِمـــــيُس، يـــــوَ َْم االْثنَ

م، تارة  يات صيام التطوع، الصيام أهيا اإلخوة الكرا ذكر الناظم يف هذه األ

يكون واجًبا وفرًضا، وال جيب يف أصل الرشع إال صيام رمضان، كام جاء 
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هل عيلَّ : قال. صيام رمضان: يه الصالة والسالمالرجل فذكر له النبي عل

  . »ال إال أن تطوع«: غريه؟ قال

فالواجب يف أصل الرشع هو صيام رمضان فقط، وهناك صوم مسنون، 

  .مطلق ومقيد: وهذا الصوم املسنون عىل نوعني

ام السنة ما عدا : املطلق أن يصوم اإلنسان هللا عز وجل أي يوٍم من أ

ام املكروهة وا ملنهي عنها، فُيستحب لإلنسان أن يصوم وُيكثر من الصيام األ

وهذا خٌري وبر، وهو من أعامل اخلري، لكن هناك صيام مقيد، وهو أن يأيت 

اٍم حمددة ُيستحب صيامها   .الرشع بأ

ام التي ُيستحب صيامها الذي هو التطوع املقيد يف الصيام؟   ما هي األ

 من ذي احلجة هي من أعظم عندنا تسع ذي احلجة، العرش األوىل: نقول

ام السنة ام يف السنة، والعمل الصالح فيها أعظم أ   .األ

اٍم العمل الصالح فيهن أحب إىل اهللا عز وجل من هذه «: قال ما من أ

ام   .يعني عرش ذي احلجة. »األ

ام السنة، لكن صومه  لكن العارش منها وهو يوم النحر، وهو من أفضل أ

  .سان بالصيامحمرم، ال يتطوع فيه اإلن

يبقى عندنا من األول للتاسع، ُيستحب لإلنسان أن يصوم فيها؛ ألن 

  .الصيام من أعظم األعامل
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ًضا  ام التسع اليوم التاسع وهو يوم عرفة، يوم عرفة أ طيب، ومن هذه األ

ام التسع من ناحية الصيام، لكنه ُيصام لغري  مستحب صيامه، وهو آكد األ

  .ال يصومهاحلاج، وأما احلاج فإنه 

يعني صوم التاسع وهو يوم ، ِسٍع َحَسنْ اَ َحاٍج َصْوُم تَ  لَِغْريِ  :وهلذا قال

عرفة، حسٌن ومستحب لغري احلاج، أما احلاج فإنه يتفرغ يف ذلك اليوم للدعاء، 

وال يصوم، وإنام يفطر؛ ليتقوى بالفطر عىل الدعاء والترضع هللا عز وجل يف 

  .ذلك املوقف العظيم وهو موقف عرفة

ًضا املسنون صوم شهر املحرم، وهو الشهر األول يف السنة  من الصيام أ

  .اهلجرية عىل حسب االصطالح املوجود، صيام شهر املحرم

طيب، طبًعا السنة اهلجرية تبدأ باملحرم، وهذا الشهر من األشهر احلرم، 

األشهر احلرم هي ذي القعدة وذي احلجة وحمرم ورجب، فُيستحب صيام شهر 

  .كذلك املحرم

  .واآلكد من شهر املحرم هو تاسوعاء، وعاشوراء

 :اء هو التاسع من حمرم، وعاشوراء هو العارش من حمرم، قالعووتاس

هُ  َواآلَكدُ  يعني هذا ؛ َذا َواِردُ  :، قال، وهو تاسوعاء،ِسعٌ اَ َوتَ عاشوراء، وهو  َعاِرشُ

ماضية،  وراٌد عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، ويوم عاشوراء كفارٌة لسنةٍ 

ًضا تاسوعاء كام جاء ذلك عن  وُيستحب أن يصوم عاشوراء ويصوم قبله أ

  .النبي صىل اهللا عليه وسلم
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ام البيض، وهي الثالث عرش والرابع عرش  ًضا أ ومن الصوم املستحب أ

ام البيض ُيستحب صيامها ١٥، ١٤، ١٣واخلامس من كل شهر،    .هذه هي أ

إذا انتهى اإلنسان من صيام كذلك ُيستحب صيام ستٍّ من شوال، 

رمضان فإنه ُيستحب أن يتبعه بستٍّ من شوال، وحيصل له بإذن اهللا عز وجل 

بعه بستٍّ من «: بذلك صيام الدهر، كام جاء يف احلديث َمن صام رمضان، ثم أ

ام صام الدهر كله   .»شوال، فكأ

ولكن ُيالحظ أن الست من شوال إنام تكون بعد صيام رمضان، .. كذلك

  .تهي من رمضان وقضاء رمضان ثم بعد ذلك يصوم الست من شوالين

كذلك مما ُيستحب صيامه يوم اخلميس من كل أسبوع وكذلك ُيستحب 

صوم يوم االثنني من كل أسبوع، كام جاء ذلك يف األحاديث عن النبي صىل 

  .اهللا عليه وسلم

، ومن الصوم صوٌم مكروه، وسيأيت ذكره إن شاء اهللا يف الدرس القادم

وكذلك عندنا صوٌم حمرم، وكل هذا إن شاء اهللا نكمله يف الدرس القادم، واهللا 

ه وصحبه أمجعني   .أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١٠() السبت(: يوم - ١٠٢: رقم الدرس

ُد ُمجْ  ـــــْوِم، َوالِوَصـــــاُل ُكـــــ  )٣٠٤(  َعــــــــــٍة َوَســــــــــْبٍت َوَرَجــــــــــْب إْفــــــــــَرا ـــــْب ْرٌه ُجيْ بِالصَّ   َتنَ

ـــــــكِّ  ـــــــوَ ِْم الشَّ ـــــــــيُق ُحْكـــــــــًام   )٣٠٥(  َمـــــــاُحرِّ  مَّ ُثـــــــ َوَصـــــــْوُم ي   َام  ُحـــــــــتِّ ِعيـــــــــَداِن والتَّْرشِ

ــــ  )٣٠٦(  ـإال لَِعـــــــــــــــــــــاِدٍم َدَم املُْتَعـــــــــــــــــــــِة َواْلـــــــــــــــــــــ ــــيِق َحــــْل ـ ِن َفالصــــَياُم ِف ِ التَّْرشِ   ِقَرا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول  اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

فأهًال وسهًال بم يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، ويف هذا الدرس 

بإذن اهللا عز وجل، سوف نواصل الكالم عن أحكام الصيام، وقد سبق معنا يف 

ايض أن الصيام تارًة يكون واجًبا  ، تارًة يكون -رمضان: الواجب-الدرس ا

  .ا، وعرفنا الصيام املستحب، وتارًة يكون مكروًها، وتارة يكون حمرًمامستحب 

  .يف هذا الدرس إن شاء اهللا نتعرف عىل الصيام املكروه، والصيام املحرم

  :قال الناظم وفقه اهللا

ُد ُمجْ  ـــــْوِم، َوالِوَصـــــاُل ُكـــــْرٌه ُجيْ   )٣٠٤(  َعــــــــــٍة َوَســــــــــْبٍت َوَرَجــــــــــْب إْفــــــــــَرا ـــــْب بِالصَّ   َتنَ

ـــــــوَ ْ ـــــــكِّ َوَصـــــــْوُم ي ـــــــــيُق ُحْكـــــــــًام   )٣٠٥(  َمـــــــاُحرِّ  مَّ ُثـــــــ ِم الشَّ   َام  ُحـــــــــتِّ ِعيـــــــــَداِن والتَّْرشِ

ـــــ  )٣٠٦(  ـإال لَِعـــــــــــــــــــــاِدٍم َدَم املُْتَعـــــــــــــــــــــِة َواْلـــــــــــــــــــــ ِن َفالصـــــَياُم ِيفِ ـ ـــــيِق َحـــــْل  ِقَرا   التَّْرشِ

يات يبنيِّ  الصوم منه ما :  حكم الصوم املكروه، قلناقال الناظم يف هذه األ

  .مسنون، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو حمرمهو واجب، ومنه ما هو 
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د اجلمعة بالصيام، فُيكره لإلنسان أن ُيفرد يوم اجلمعة : املكروه إفرا

بالصيام، بأن يصوم اجلمعة دون أن يصوم قبله يوًما وال يصوم بعد يوًما، هذا 

د اجلمعة   .بالنسبة إلفرا

د يوم السبت بأن يصوم يوم السبت: الثاين من املكروه دون أن يصوم  إفرا

  .قبله اجلمعة وال يصوم بعد يوم األحد

د رجب؛ بأن خيصص رجب بالصيام من دون سائر  وكذلك ُيكره إفرا

  .الشهور، ويصومه كامًال ختصيًصا له بالصيام

د بإفراد يوم الشك أن يصوم يوم  د يوم الشك، واملرا كذلك ُيكره إفرا

ك غيم وال قرت، فإنه ُيكره الشك وهو يوم الثالثني من شعبان، إذا مل يكن هنا

فقته لعادة،  د الشك بالصيام، أن يصومه من غري موا إفراده بالصيام، ومعنى إفرا

فقته لعادٍة بصيام، مثًال االثنني أو صيام اخلميس أو  أما إذا صام يوم الشك ملوا

: نحو ذلك من عادات الصيام املستحب فإنه ال ُيكره ذلك، كام جاء يف احلديث

  .»رمضان بصوم يوٍم أو يومني إال رجل كان يصوم يوًما فليصمال تقدموا «

ام : كذلك من املكروه صل بني يومني من أ الوصال يف الصيام؛ بأن يوا

الصيام دون أن يفطر بينهام، فيصوم مثًال اليوم األول من رمضان وال يفطر 

حتى غروب شمس اليوم الثاين، فهذا من املكروه؛ ألن النبي صىل اهللا عليه 

  .وسلم هنى عن الوصال

  :إًذا املكروه
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ُد ُمجْ  ـــــْوِم، َوالِوَصـــــاُل ُكـــــْرٌه ُجيْ   )٣٠٤(  َعــــــــــٍة َوَســــــــــْبٍت َوَرَجــــــــــْب إْفــــــــــَرا ـــــْب بِالصَّ   َتنَ

ًضا الوصال يف الصيام مكروه، كرٌه يعني مكروٌه فُيجتنب   .أ

ًضا من املكروهات، وقلنا املراد صوم يوم الشك إال : وصوم يوم الشك أ

د بيوم الشك هو اليوم الثالثني من شعبان  إذا وافق عادة بالصيام، وعرفنا املرا

إذا مل يكن هناك غيم أو قطر، أما إذا كان هناك غيم أو قطر فإهنم يصومون 

ة خالفية املذهب وهو من مفرادات احلنابلة . الثالثني وال يفطرون؟ هذه مسأ

حون هالل أهنم يصومون يوم الثالثني إذا كان هناك غيم، يعني راحوا يرت

رمضان، فلم ُيروا اهلالل بسبب الغيم، هل يصومون غًدا وال يفطرون؟ 

يصومون، وهو : إهنم يفطرون، واحلنابلة يقولون: اجلمهور من العلامء يقولون

ة واالستدالل هلا   .من مفردات املذهب وليس هذا حمل بسط هذه املسأ

ة صار فيها نقاش طويل بني العلام ء، وصنف فيها وباملناسبة هذه املسأ

درء : بعض العلامء تصنيًفا مستقًال منهم اإلمام ابن اجلوزي رمحه اهللا يف كتابه

  .اليوم والضيم عن صيام يوم الغيم، وغريها من الكتب

يُق  َماُحرِّ  مَّ ثُ  :وأما املحرم من الصيام فيحرم، قال الناظم   .ِعيَداِن والتَّْرشِ

العيد، يوم عيد الفطر أو يوم  فيحرم عىل اإلنسان أن يصوم يوم: العيدان

عيد األضحى، ال يصوم اإلنسان ال يوم عيد الفطر وال يوم عيد إيش؟ 

  .األضحى، فهذا حمرم
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ام التي حيرم صومها ام الترشيق: الثاين من األ ام الترشيق. هو أ وهي : أ

يوم احلادي عرش والثاين عرش والثالث عرش من شهر ذي احلجة، هذه الثالثة 

ام، هذه ام الترشيق، وحيرم عىل اإلنسان أن يصومها إال يف  أ ُتسمى إيش؟ أ

  .استثناء

يُق ُحْكًام  َماُحرِّ  مَّ ثُ  :وهلذا قال الناظم ما هو هذا ؛ إال َام  ُحتِّ ِعيَداِن والتَّْرشِ

  االستثناء؟ 

ام الثالثة عن دم املتعة : االستثناء هذا هو اإلنسان الذي يصوم هذه األ

ملتمتع وسيأيت معنا يف كتاب احلج َمن هو املتمتع وَمن هو اإلنسان ا. والقران

ه جيب عىل املتمتع والقارن دٌم وهو هدٌي، فإن مل جيد اهلدي،  القارن؟ وأ

ام يف احلج، وسبعًة إذا رجع  املتمتع والقارن إذا مل جيد اهلدي، فإنه يصوم ثالثة أ

  .إىل أهله

ام التي يف احلج هل يمكن  ام طيب، هذه الثالثة أ وجيوز أن تكون يف أ

الترشيق؟ نعم، جيوز هذا، وهذا استثناء خاص باملتمتع أو القارن الذي مل جد 

  .هدًيا

  :وهذا معنى قول الناظم

ــــ  )٣٠٦(  ـإال لَِعـــــــــــــــــــــاِدٍم َدَم املُْتَعـــــــــــــــــــــِة َواْلـــــــــــــــــــــ ــــيِق َحــــْل ـ ِن َفالصــــَياُم ِف ِ التَّْرشِ   ِقَرا
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غري واجد، عادم لدم  يعني اإلنسان الذي يعدم، يعني ال جيد عادم، يعني

املتعة والقران اليل هو اهلدي، فالصيام يف الترشيق حل، يعني الصيام يكون 

ام الترشيق   .حالًال وجائًزا يف أ

ه وصحبه أمجعني   .واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمضان/ ١١() األحد(: يوم - ١٠٣: رقم الدرس

ـــــــــــــاْغَتنِمْ   )٣٠٧(  ٍد لَِطاَعــــــــــــٍة ُرِســــــــــــمْ ُلــــــــــــُزْوُم َمْســــــــــــجِ  ـــــــــــــاِف، َوُيَســـــــــــــنُّ َف   بِاالْعتَِك

ــــــــــــِط إْســــــــــــالٍم، َوَعْقــــــــــــٍل  ـــــــــــــةِ نِ بَِرشْ   َثـــــــــــــى َمْســـــــــــــِجِد اجلََامَعـــــــــــــةِ ْ أُ  لَِغـــــــــــــْريِ   )٣٠٨(  يَّ

ــــُه الــــَوطْ يُ  ــــنْ  ،ءُ ْبطُِل ــــُروُج ِم وَرٍة َتِعـــــــــــــــــــــنْ   )٣٠٩(  َكــــَذا اخلُ   َمْســـــــــــــــــــــِجِدِه ُدْوَن َرضُ

  . وبركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ

أهًال وسهًال بكم يف هذا الدرس، وهو الدرس رقم مائة وثالثة من رشح 

  .النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

  .يف هذا الدرس بإذن اهللا عز وجل سنتناول أحكام االعتكاف

  :عتكاف؟ قال الناظمما هو اال

ـــــــــــــاْغَتنِمْ   )٣٠٧(  ُلــــــــــــُزْوُم َمْســــــــــــِجٍد لَِطاَعــــــــــــٍة ُرِســــــــــــمْ  ـــــــــــــاِف، َوُيَســـــــــــــنُّ َف   بِاالْعتَِك

ــــــــــــِط إْســــــــــــالٍم، َوَعْقــــــــــــٍل  ـــــــــــــةِ نِ بَِرشْ   َثـــــــــــــى َمْســـــــــــــِجِد اجلََامَعـــــــــــــةِ ْ أُ  لَِغـــــــــــــْريِ   )٣٠٨(  يَّ

ــــُه الــــَوطْ يُ  ــــنْ  ُء،ْبطُِل ــــُروُج ِم و  )٣٠٩(  َكــــَذا اخلُ   َرٍة َتِعـــــــــــــــــــــنْ َمْســـــــــــــــــــــِجِدِه ُدْوَن َرضُ

ما هو االعتكاف؟ سنتكلم يف هذا الدرس عن االعتكاف من ناحية 

  . تعريف االعتكاف

ما هو تعريف االعتكاف؟ إيش هو االعتكاف؟ االعتكاف أو خلينا نأخذ 

إمجاًال، سنأخذ تعريف االعتكاف بعدين نأخذ حكم االعتكاف ثم نتعرف عىل 

  .االعتكاف رشوط االعتكاف ثم ما هي األمور التي تبطل
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  .هو لزوم املسجد لطاعة اهللا تعاىل: االعتكاف: تعريف االعتكاف: أوًال 

يعني تروح إىل املسجد، تذهب إىل املسجد وتالزم هذا املسجد لطاعة اهللا 

ءة القرآن   ..عز وجل؛ كالصالة، قرا

فإذا ذهب اإلنسان إىل املسجد بنية أن يعتكف، وجيلس يف املسجد يصيل 

  . ذا ُيسمى معتكًفاويقرأ القرآن، فه

 ُلُزْوُم َمْسِجٍد لَِطاَعٍة ُرِسمْ  :طيب، ما حكم االعتكاف؟ الناظم قال

ه لزوم املسجد لطاعةٍ ، بِاالْعتَِكاِف  ف بأ ما حكمه؟ . فاالعتكاف ُرسم وُعرِّ

  .َوُيَسنُّ َفاْغَتنِمْ  :قال

ه واجب وال مسنون وال مباح؟ مسنون االعتكاف . إًذا حكم االعتكاف أ

  .مسنون، مستحب إيش؟

: ما هي رشوط االعتكاف؟ الرشوط األول من رشوط االعتكاف

  .اإلسالم

فال يصح االعتكاف من الكافر، الكافر ال يصح منه االعتكاف وال يصح 

  .منه أي عمل من األعامل أصًال 

  .العقل: الرشط الثاين من رشوط االعتكاف

ي عبادة من املجنون ما يعتكف وال يصح منه أ. العقل خيرج املجنون

  متام؟. العبادات أصًال 

  .النية: الثالث من رشوط االعتكاف
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فالبد أن يكون لزوم املسجد بنية االعتكاف، نزول املسجد لطاعة اهللا 

تعاىل، أما إذا دخل اإلنسان املسجد بنية النوم يف املسجد، فهذا ال يكون 

  واضح؟. معتكًفا

مسجٍد ُتقام فيه أن يكون االعتكاف يف : كذلك من رشوط االعتكاف

  .اجلامعة

وهذا الرشط ليس مطلًقا، يعني ما هو يف كل األحوال، متى نشرتط أن 

إذا كان املعتكف رجًال، وأما : يكون املسجد مسجًدا ُتقام فيه اجلامعة؟ نقول

املرأة فإن املرأة ال جتب عليها اجلامعة، وهلذا لو اعتكفت املرأة يف مسجٍد ال 

ه ال جتب عليها اجلامعةُتقام فيه اجلامعة صح ا   .عتكافها؛ أل

طيب الرجل إذا اعتكف يف مسجٍد ُتقام فيه اجلامعة؟ االعتكاف ما يف 

إشكال، صحيح، لكن لو اعتكف يف مسجٍد ال ُتقام فيه اجلامعة لكن اعتكافه 

كان مدًة ال تتخللها صالة مجاعة، يعني مثًال من الساعة السابعة صباًحا إىل 

ًضا الساعة احلادية عرش ة قبل الظهر، هنا ال يتخلل االعتكاف صالة، فيجوز أ

  واضح؟. أن يعتكف يف مسجد ال ُتقام فيه اجلامعة

األول من مبطالت االعتكاف هو : طيب، ننتقل إىل مبطالت االعتكاف

  .اجلامع، وهو الذي عّرب عنه بالوطء، يبطله الوطء

  .اجةاخلروج من املسجد بال ح: والثاين من مبطالت االعتكاف
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اإلنسان إذا اعتكف، االعتكاف هو لزوم املسجد، فخروجه من املسجد 

إبطاًال العتكافه، فإذا خرج من املسجد يبطل اعتكافه، لكن إذا خرج من 

املسجد حلاجة، يعني إنسان معتكف يف املسجد النبوي وال يف مسجد احلرم، 

ب أو ا ضطر إىل أن وال يف غريها من املساجد، واحتاج إىل الطعام أو الرشا

خيرج مثًال دورات املياه، قضاء احلاجة، فهذه رضورة كذلك حتى لو مل يكن 

ه فيه عندنا عند الفقهاء فرق بني الرضورة  رضورة، حت لو كان حاجة؛ أل

يرتتب عىل تركها رضر عىل اإلنسان، احلاجة ال يرتتب عىل : واحلاجة؛ الرضورة

اإلنسان، فلو خرج اإلنسان من تركها رضر، لكن يرتتب عىل تركها مشقة عىل 

املسجد وهو معتكف، خرج ألجل قضاء احلاجة هذا رضورة، لكن لو خرج 

من املسجد ألجل طعاٍم يشق االستغناء عنه، مثل إيش؟ يعني مثًال إنسان تعود 

جسمه عىل أكل الرز واللحم أو الدجاج، واملسجد ليس فيه إال متٌر وماء، 

اء يف  ام العرشة ال يرضه، ولكنه يشق عليه فاقتصاره عىل التمر وا هذه األ

مشقة يعني يصعب عليه، فلو خرج ألجل الطعام الذي يشق تركه، هذا إيش؟ 

  .خروجه جائز ال يبطل االعتكاف

   :هذا ما يتعلق باالعتكاف، وهلذا قال الناظم

ــــُه الــــَوطْ يُ  ــــنْ  ُء،ْبطُِل ــــُروُج ِم وَرٍة   )٣٠٩(  َكــــَذا اخلُ   َتِعـــــــــــــــــــــنْ َمْســـــــــــــــــــــِجِدِه ُدْوَن َرضُ

فإذا خرج من غري رضورٍة تطرأ فإنه . َتِعن؛ يعني تطرأ . الرضورة تطرأ 

إن الناظم هنا ذكر الرضورة ولعله أراد بالرضورة : يبطل اعتكافه، ولكننا نقول
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ه نقول الرضورة : ما يشمل احلاجة، أراد بالرضورة الرضورة واحلاجة، أو أ

  .كذلك احلاجة

واب املتعلقة بالصيام، واهللا هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، و به ننتهي من األ

ه وصحبه أمجعني   .أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١٣() ءُ الثالثا(: يوم - ١٠٤: رقم الدرس

ــــــــــــــــــَة أل( ــــــــــــــــــَقْصــــــــــــــــــٌد ِملَكَّ ٍ   )٣١٠(  اٍك َوِيفِ َْس ــــــــــــــجٍّ  )َوْقــــــــــــــٍت ُمَعــــــــــــــنيَّ   ِف َعــــــــــــــرِّ  ِحلَ

ــــــــــــ: َوُعْمــــــــــــَرةٌ  ــــــــــــَىل اَ ِزَي ــــــــــــِت َع ـــــــــــالَوْجـــــــــــٍه ُخمَ   )٣١١(  َرُة الَبْي ـــــــــــى ُمَفصَّ َ ـــــــــــٍص َأ   صَّ

ًفــــــــــــــــا َأْي ُمكَ   )٣١٢(  َقـــــــــــــَدرْ  ا  ُحـــــــــــــر َزَمـــــــــــــاِن ُمْســـــــــــــلًِام َويلْ  ًة ال إْن : لَّ   رْ ذَ َنــــــــــــــــَمــــــــــــــــرَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، فه بع بعد ا ذا هو الدرس الرا

نبدأ فيه بإذن اهللا عز وجل يف كتاب احلج، ونتكلم يف هذا الدرس عن تعريف 

  .احلج والعمرة ورشوط وجوهبام

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــَة أل( ــــــــــــــــــَقْصــــــــــــــــــٌد ِملَكَّ ٍ   )٣١٠(  اٍك َوِيفِ َْس ــــــــــــــجٍّ  )َوْقــــــــــــــٍت ُمَعــــــــــــــنيَّ   ِف رِّ َعــــــــــــــ ِحلَ

ــــــــــــ: َوُعْمــــــــــــَرةٌ  ــــــــــــَىل اَ ِزَي ــــــــــــِت َع ـــــــــــالَوْجـــــــــــٍه ُخمَ   )٣١١(  َرُة الَبْي ـــــــــــى ُمَفصَّ َ ـــــــــــٍص َأ   صَّ

ًفــــــــــــــــا َأْي   )٣١٢(  َقـــــــــــــَدرْ  ا  ُحـــــــــــــر َزَمـــــــــــــاِن ُمْســـــــــــــلًِام َويلْ  ًة ال إْن : ُمَكلَّ   رْ ذَ َنــــــــــــــــَمــــــــــــــــرَّ

ع  وا بدأ الناظم وفقه اهللا يف كتاب احلج يف كتاب املناسك بالكالم عن أ

ع ا وا   .ملناسك التي سيتكلم عنها يف هذا الدرس هي احلج والعمرةاملناسك، أ

فه الناظم بقوله َة أل( :أما احلج فعرَّ ٍ  اٍك َوِيفِ َْس َقْصٌد ِملَكَّ   .)َوْقٍت ُمَعنيَّ

ساك املخصوصة يف زمٍن  فاحلج هو قصُد مكة بعمٍل خمصوص اليل هو األ

وقٍت معني  ويف: خمصوص، وهذا هو بالضبط تعريف الناظم، لكنه أضاف قال
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واألمر يف هذا سهل، راعى يف ذلك الوزن، . يف وقٍت معني: بدًال من أن يقول

  .واملعنى يف هذا صحيح

ال، إنام : إًذا احلج قصُد ملكة، وهل كل قصٍد ملكة ُيعترب حجا؟ قال لك

ف  يكون قصُد مكة حجا إذا كان قصد مكة للعمل املخصوص الذي هو الطوا

واملبيت بمنى واملبيت بمزدلفة، إىل آخر مناسك والسعي ورمي اجلمرات 

ام احلج   .احلج، والبد أن يقع يف زمٍن خمصوص الذي هو أ

اٍم خمصوصة بخالف العمرة عىل ما سيأيت فإهنا ال ختتص  فاحلج يكون يف أ

  :بيوٍم أو بزمٍن، وأما العمرة فعّرفها بقوله

ــــــــــــ: َوُعْمــــــــــــَرةٌ  ــــــــــــَىل اَ ِزَي ــــــــــــِت َع ـــــــــــالُخمَ  َوْجـــــــــــهٍ   )٣١١(  َرُة الَبْي ـــــــــــى ُمَفصَّ َ ـــــــــــٍص َأ   صَّ

  .فالعمرة هي زيارة البيت عىل وجٍه خمصوص

واب  ى مفصًال يف أ زيارة البيت يعني زيارة الكعبة عىل وجٍه خمصص أ

  .الكالم عن صفة العمرة

ف ثم يعقبه بعد ذلك  صياغة البيت عىل وجٍه خمصوص الذي هو الطوا

  .ذه هي العمرةالسعي ثم يعقبه بعد ذلك احللق أو التقصري، ه

رشوط وجوهبام نعرف : ما هي رشوط وجوب احلج والعمرة؟ ومن قولنا

ان اإلسالم، أن احلج والعمرة واجبان، فاحلج واجٌب وهو ركن من أرك

ًضا واجبة   .والعمرة أ
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، هذا الرشط ُمْسلًِام  ،يعني احلج والعمرة؛ َزَمانِ َويلْ  :وهلذا قال الناظم

القدرة، : الرشط الثالث ؛َقَدرْ  ة،احلري: الرشط الثاينهذا  ؛ا ُحر ، اإلسالم :األول

بع: ُمَكلًَّفا، االستطاعة   .التكليف، وإنام جيب يف العمر مرًة واحدة: الرشط الرا

خرج به الكافر، فالكافر ال ُخياطب باحلج، وال جيوز ، َزَماِن ُمْسلًِام َويلْ : قال

  .له أصًال دخول مكة

ج، فال جيب احلج عىل العبد، لكن واحلرية رشط لوجوب احل: واحلرية

العبد لو حج صح منه، بخالف الكافر، الكافر لو حج ال يصح حجه؛ األعامل 

  .ال تصح من الكافر

أما العبد فإذا حج فإن حجه صحيح لكنه ال جيب عليه وال جيزئه عن 

ه لو حج ثم ُأعتق، فعليه أن حيج مرة أخرى بعد عتقه   .حجة اإلسالم، بمعنى أ

  .االستطاعة، قدًرا؛ يعني كان قادًرا: الثالث

فاالستطاعة البدنية . استطاعة مالية، واستطاعة بدنية: االستطاعة نوعان

أن يكون اإلنسان قادًرا عىل التنقل صحيًحا يف بدنه، بحيث يستطيع أن يذهب 

ال  الية أن يكون عنده من ا إىل مكة ويتنقل ويؤدي املناسك، واالستطاعة ا

  .ورجوعه بعد نفقات األوالد الواجبة ونحوهمما يكفي حلجه 

وهذا رشط التكليف، أما املجنون التكليف طبًعا وصٌف . مكلًفا: قال

يتضمن البلوغ والعقل، فاملكلف هو البالغ العاقل، أما الصبي غري البالغ فإنه 

حجه صحيح لكنه ال جيب عليه، فالتكليف بالنظر إىل البلوغ هو رشط 
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ًطا لصحته؛ ألن احلج يصح من الصبي حتى لو مل لوجوب احلج، وليس رش

؟ نعم، حتى لو مل يكن مميًزا    .يكن مميًزا

ولكن الصبي إذا حج، فحجه هذا مع صحته صحيح لكنه ال جيزئ عن 

حجة اإلسالم، فبعد بلوغه عليه أن حيج مرة أخرى، وأما املجنون فال جيب 

  .عليه احلج وال يصح منه احلج

يعني أن احلج والعمرة إنام جيبان يف العمرة  ؛رْ ذَ نَ ًة ال إْن َمرَّ : َأْي  :قال الناظم

مرة، وال جيب احلج عىل اإلنسان، وال جتب العمرة عىل اإلنسان أكثر من مرة 

  .يف العمر

عني إال إذا نذر اإلنسان احلج بعد أدائه حجة الفريضة، ؛ يرْ ذَ نَ ال إْن  :قال

ليزمه احلج ولو كان قد حج حجة نذر أن حيج فإن نذر الطاعة جيب الوفاء به، ف

ه نذر ذلك والوفاء بالنذر واجب، وكذلك العمرة إذا أدى عمرة  اإلسالم؛ أل

  .ر وجب عليه أن يويف بنذرهاإلسالم ثم نذر أن يعتم

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١٤() ءُ األربعا(: يوم - ١٠٥: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــِط  ــــــــــــــــــــــبَِرشْ ـــــــــــــــــــــــْرأٍَة َوَأنْ َحمْ ـــــــــجَّ َعْبـــــــــٌد َوَصـــــــــبِّ   )٣١٣(  َرٍم ِملَ ـــــــــْن ُســـــــــنَنْ  ٌي َحيُ   ِم

ٌ ألَنْ  ــــــاْعَلَمنْ   )٣١٤(  َمَكــــــــــــــــاٌن َاْو َوْقــــــــــــــــٌت ُمَعــــــــــــــــنيَّ ــــــاِت ُيْســــــَمى َف ــــــِرَم بِاملِيَق   ُحيْ

تِ  ــــــــــــالَّ ِقْيــــــــــــُت اَملَكــــــــــــاِن َف ــــــــــــا َمَوا ــــــــــــنَصٍّ ءَ َجــــــــــــا  )٣١٥(  ِي َأمَّ ــــــــــــِت َســــــــــــٌة َجتَ َمخْ  ْت بِ   لَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  .احلج ثم عن النواقضنتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة رشوط وجوب 

  :قال الناظم وفقه اهللا يف تتمة رشوط وجوب احلج، قال

ــــــــــــــــــــــِط  ــــــــــــــــــــــبَِرشْ ـــــــــــــــــــــــْرأٍَة َوَأنْ َحمْ ـــــــــجَّ َعْبـــــــــٌد َوَصـــــــــبِّ   )٣١٣(  َرٍم ِملَ ـــــــــْن ُســـــــــنَنْ  ٌي َحيُ   ِم

  :املواقيت

ٌ ألَنْ  ــــــاْعَلَمنْ   )٣١٤(  َمَكــــــــــــــــاٌن َاْو َوْقــــــــــــــــٌت ُمَعــــــــــــــــنيَّ ــــــاِت ُيْســــــَمى َف ــــــِرَم بِاملِيَق   ُحيْ

ــــــــــــا  تِ َأمَّ ــــــــــــالَّ ِقْيــــــــــــُت اَملَكــــــــــــاِن َف ــــــــــــنَصٍّ ءَ َجــــــــــــا  )٣١٥(  ِي َمَوا ــــــــــــِت َســــــــــــٌة َجتَ َمخْ  ْت بِ   لَّ

تضمن هذا الدرس أوًال تتمة رشوط وجوب احلج، وذكر الناظم يف هذا 

  .الدرس رشط املحرم للمرأة

بالنسبة للمرأة ال جيب عليه احلج إال إذا وجدت حمرًما، أما إذا مل جتد حمرًما 

  .حلج أصًال فإنه ال جيب عليه ا
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ة ما  ة األخرى التي تتعلق برشوط وجوب احلج، مسأ بالنسبة للمسأ

  .يرتتب عىل فوات رشٍط من الرشوط

ايض عدة رشوط منها احلرية، فإن العبد ال جيب  نحن ذكرنا يف الدرس ا

ا ذكرنا احلرية  عليه احلج، ومنها البلوغ، فإن الصبي ال جيب عليه احلج، لكن 

احلج بالنسبة للعبد وبالنسبة للصبي هو سنة من السنن، : نقولوذكرنا البلوغ، 

  .ِمْن ُسنَنْ  ٌي َحيُجَّ َعْبٌد َوَصبِّ  َوَأنْ  :وهذا معنى قول الناظم

ُوعلم من ذلك أن بقية الرشوط إذا ُفقدت ال يكون احلج حتى مسنوًنا، 

، وعندنا إسالم، والعقل، فبالنسبة للكافر واملجنون ال يصح احلج منهام أصًال 

  .إذا انتفت فإن احلج يكون مستحبا ومسنوًنا: وعندنا البلوغ واحلرية، قلنا

  .فغري املستطيع ال جيب عليه احلج. يبقى معنا رشط االستطاعة

قيت، قال الناظم وفقه اهللا    :طيب، ننتقل اآلن إىل املوا

ٌ ألَنْ  ــــــاِت ُيْســــــمَ   )٣١٤(  َمَكــــــــــــــــاٌن َاْو َوْقــــــــــــــــٌت ُمَعــــــــــــــــنيَّ ــــــِرَم بِاملِيَق ــــــاْعَلَمنْ ُحيْ   ى َف

م،  ؟إًذا ما هو امليقات م أو وقت معني لإلحرا هو مكاٌن معني لإلحرا

قيت الزمانية هي أشهر احلج بالنسبة للحج   .فاملواقيت املكانية هي مخسة واملوا

قيت اخلمسة التي ستأيت معنا يف  إًذا عندنا احلج له ميقات مكاين وهي املوا

وهي أشهر احلج؛ وهي شوال وذو القعدة الدرس القادم، واملواقيت الزمانية 

  .وعٌرش من ذي احلجة
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هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١٥() اخلميس(: يوم - ١٠٦: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــ ُهلُ ـــــــــــــــــــــــنْ  نَّ َأوَّ ـــــــــانِ بَِطْيَبـــــــــةٍ   )٣١٦(  ُذو احلَُليَْفـــــــــــــــــــــــِة ِملَ ـــــــــٌة َوَعـــــــــنّ : ، َوالثَّ   ُجْحَف

ـــــــاِم، ُرْم يَ  ــا ُأْعلِـــــــَام   )٣١٧(  َلْمَلـــــــَام ِميَقـــــــاَت َأْهـــــــِل الشَّ ًْضـــــ   ِمـــــــْن َيَمـــــــٍن َوالَقـــــــْرُن َأ

ـــــــــــْجـــــــــــألْهـــــــــــِل نَ  ـــــــــِق َْســـــــــِميَقـــــــــاُت أَ   )٣١٨(  َذاُت ِعـــــــــــْرِق مَّ ٍد، ُث ْ   اٍك ألْهـــــــــِل الرشَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم  عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،  فهذا هو الدرس السادس بعد ا

م املكانية وهي التي  قيت احلج املكانية، مواقيت اإلحرا نتكلم فيه عن موا

  :ذكرها الناظم بقوله

ـــــــــــــــــــــــ ُهلُ ـــــــــــــــــــــــنْ  نَّ َأوَّ ـــــــــانِ بِ   )٣١٦(  ُذو احلَُليَْفـــــــــــــــــــــــِة ِملَ ـــــــــٌة َوَعـــــــــنّ : َطْيَبـــــــــٍة، َوالثَّ   ُجْحَف

ـــــــاِم، ُرْم يَ  ــا ُأْعلِـــــــَام   )٣١٧(  َلْمَلـــــــَام ِميَقـــــــاَت َأْهـــــــِل الشَّ ًْضـــــ   ِمـــــــْن َيَمـــــــٍن َوالَقـــــــْرُن َأ

ـــــــــــْجـــــــــــألْهـــــــــــِل نَ  ـــــــــِق َْســـــــــِميَقـــــــــاُت أَ   )٣١٨(  َذاُت ِعـــــــــــْرِق مَّ ٍد، ُث ْ   اٍك ألْهـــــــــِل الرشَّ

عندنا ذو  ،خوة الكرامتضمن هذا املواقيت، املواقيت املكانية أهيا اإل

ُهلُ  :احلليفة وهو ميقات أهل املدينة، قال وذو احلليفة ، بَِطيَْبةٍ  ُذو احلَُليَْفِة ِملَنْ  نَّ َأوَّ

يار عيل، يف املدينة، يف طرف املدينة   .هي منطقة ُتسمى اآلن أ

امِ  ُجْحَفٌة َوَعنّ : َوالثَّانِ    .ِميَقاَت َأْهِل الشَّ

اجلحفة هو ميقات أهل الشام، فَمن جاء من  هو اجلحفة، وهذا: الثاين 

  .الشام فإن ميقاته اجلحفة
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يعني إذا جئَت من اليمن فاقصد يلملم، إًذا  ؛ِمْن َيَمنٍ  َلْمَلَام ُرْم يَ  :ثم قال

يلملم هي ميقات أهل اليمن، وُتسمى اآلن املنطقة هناك ُتسمى السعدية، 

  .روفهو وادي، وهو مكان مع: هو جبل، وقيل: ويلملم قيل

قيت املكانية بع من املوا ًْضا ُأْعلَِام  :قال: والرا وهو ؛ دٍ جْ ألْهِل نَ  َوالَقْرُن َأ

  .قرن املنازل وهو ميقات ألهل نجدٍ 

ِق َْس ِميَقاُت أَ  َذاُت ِعْرِق مَّ ثُ  :ثم بعد ذلك قال ْ فذات عرق  ؛اٍك ألْهِل الرشَّ

  .ألهل الرشق كأهل العراق ونحوهم ميقات

واقيت املكانية، ونسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا هذا ما يتعلق بامل

ه وصحبه أمجعني   .ولوجه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ رمُحم / ١٧() السبت(: يوم - ١٠٧: رقم الدرس

ـــــــــــــ مْ َفْهـــــــــــــَي َهلـُــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــاَملَقرُّ   )٣١٩(  رُّ ُمـــــــــــــْم يَ َوَمـــــــــــــْن ِهبِ ــــــــــــــــــــــــــُدوِهنِنَّ َف ــــــــــــــــــــــــــْن بِ   َوَم

ـــــــــــــــُة ِميَقـــــــــــــــاٌت ِحلَـــــــــــــــجِّ مَ  ــــــــــــــــ كَّ   َواِحلـــــــــــــــــلُّ للُعْمـــــــــــــــــَرِة ُدوَن َشـــــــــــــــــكِّ   )٣٢٠(  ْي َمكِّ

ــــــــــــجِّ  ــــــــــــاُن احلَ ــــــــــــا َزَم ِل ُكـــــــــــــلِّ   )٣٢١(  َأْي إِْحــــــــــــَرامِ  َأمَّ ا ـــــــــــــِه َفِمـــــــــــــْن َشـــــــــــــوَّ   َعـــــــــــــامِ  بِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،  فهذا هو الدرس السابع بعد ا

  .نتكلم فيه عن بعض أحكام املواقيت املكانية ثم عن املواقيت الزمانية

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــ مْ َفْهـــــــــــــَي َهلـُــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــاَملَقرُّ   )٣١٩(  رُّ ُمـــــــــــــْم يَ َوَمـــــــــــــْن ِهبِ ــــــــــــــــــــــــــُدوِهنِنَّ َف ــــــــــــــــــــــــــْن بِ   َوَم

ـــــــــــــــُة ِميَقـــــــــــــــاٌت ِحلَـــــــــــــــ ــــــــــــــــ جِّ َمكَّ   َواِحلـــــــــــــــــلُّ للُعْمـــــــــــــــــَرِة ُدوَن َشـــــــــــــــــكِّ   )٣٢٠(  ْي َمكِّ

ــــــــــــجِّ  ــــــــــــاُن احلَ ــــــــــــا َزَم ِل ُكـــــــــــــلِّ   )٣٢١(  َأْي إِْحــــــــــــَرامِ  َأمَّ ا ـــــــــــــِه َفِمـــــــــــــْن َشـــــــــــــوَّ   َعـــــــــــــامِ  بِ

من األحكام املتعلقة باملواقيت املكانية أن اآلفاق حيرم إن كان من أهل 

  .لذي سبق ذكرهاملواقيت فإنه حيرم من امليقات ا

يعني الرجل الذي له ميقات مسمى كأهل ؛ رُّ مُ ْم يَ َوَمْن ِهبِ  مْ َي َهلُ َفهْ  :قال

  .بامليقات ممن مل ُيذكر يف احلديثاملدينة حيرم من ذي احلليفة، كذلك َمن مر 

يعني مثًال رجٌل من أهل الشام أو من الشامل أو نحو ذلك جاء إىل احلج 

احلليفة، هذا معنى قوله وكان يمر يف طريقه ذي احلليفة فالبد أن حيرم من ذي 



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٤٩  

فهي هلم، يعني فهي ألهل املواقيت الذين سبق ذكرهم يف الدرس السابق؛ أهل 

ذات عرق، إىل : اجلحفة، وأهل العراق: ذي احلليفة، وأهل الشام: املدينة

  .آخره

  .حتى لو مل يكن من أهلها؛ رُّ مُ ْم يَ َوَمْن ِهبِ  :قال

قيت حيرم ؛ َوَمْن بُِدوِهنِنَّ َفاملََقرُّ  :ثم قال إًذا اآلفاق إن كان من أهل املوا

  .وإن كان ممن مر بامليقات فيحرم من امليقات ،منها

يعني َمن كان دون املواقيت فإنه حيرم من ؛ َوَمْن بُِدوِهنِنَّ َفاَملَقرُّ  :قال: الثاين

إنه يعني َمن كان دون املواقيت ف؛َوَمْن بُِدوِهنِنَّ َفاَملَقرُّ  :وهذا معنى قوله. مقره

  .حيرم من مقره ومن بلده

ُة  :امليقات املتعلق باملكي، فاملكي إذا أراد أن حيرم باحلج قال: الثالث َمكَّ

  .للحج حيرم من مكة ،ْي َمكِّ  ِميَقاٌت ِحلَجِّ 

يعني املكي ؛ َواِحللُّ للُعْمَرِة ُدوَن َشكِّ  :وأما للعمرة فيحرم من احلل، قال

إذا أراد العمرة فإنه خيرج من احلرم إىل احلل، إذا أراد احلج فإنه حيرم من مكة، و

لكن خيرج خارج حدود احلرم؛ ألن مكة هلا حرٌم له أحكام تتعلق به، من 

أحكامه أن َمن أراد العمرة فال حيرم من عمرته من احلرم وإنام حيرم هبا من 

  .احلل

  :ثم انتقل إىل املواقيت الزمانية، فقال

ــــــــــــجِّ  ــــــــــــاُن احلَ ــــــــــــا َزَم ــــــــــــ َأمَّ ِل ُكـــــــــــــلِّ   )٣٢١(  َرامِ َأْي إِْح ا ـــــــــــــِه َفِمـــــــــــــْن َشـــــــــــــوَّ   َعـــــــــــــامِ  بِ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٥٠  

شوال، وذو : امليقات الزماين للحج يبدأ من شوال، وأشهر احلج ثالثة

القعدة، وعٌرش من ذي احلجة، ما هو ذي احلجة كامل، عٌرش من ذي احلجة، 

فَمن أراد اإلحرام يف احلج فإنه حيرم من شوال، وال حيرم قبل شوال، فإن أحرم 

  .وال صح ذلك مع الكراهةقبل ش

  .إًذا الزمانية هي شوال وذو العقدة وعٌرش من ذي احلجة

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا ولوجه 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا  خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .رب العاملني



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٥١  

  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١٨() األحد( :يوم - ١٠٨: رقم الدرس

 َ ٌد َاْو ِقـــــــــــــــــــــــــــــَرانُ َمت ــــــــــــــــــــــــــْ أَ   )٣٢٢(  تُّــــــــــــــــــــــــــــٌع إْفـــــــــــــــــــــــــــــَرا ــاُكنَا ِهبِ   نَّ ُتْســــــــــــــــــــــــــَتَبانُ َســــــــــــــــــــــــ

 َ ــــــــــــــــــــــٌع َأْن يَ َأْفَضــــــــــــــــــــــُلَها َمت   ِدرْ َتــــــــبْ ، َفَحجــــــــا يَ َأْشــــــــُهِر احلَــــــــجِّ  ِيفِ   )٣٢٣(  َتِمــــــــــــــــــــــرْ عْ تُّ

ـــــــــــاِن َأْن يَ  ـــــــــــَدَأ بـــــــــــِاحلَجِّ َوالثَّ ـــــــــْأ َفعُ   )٣٢٤(  َفَمـــــــــــنْ  ْب ـــــــــا َمـــــــــْن َقـــــــــَرنْ َيَش   ْمـــــــــَرٌة، َوَأمَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس الثامن بعد ا

ساك احلج الثالثة، قال  يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أ

  :الناظم وفقه اهللا

 َ ٌد َاْو ِقـــــــــــــــــــــــــــــَرانُ َمت ــــــــــــــــــــــــــْ أَ   )٣٢٢(  تُّــــــــــــــــــــــــــــٌع إْفـــــــــــــــــــــــــــــَرا ــاُكنَا ِهبِ   نَّ ُتْســــــــــــــــــــــــــَتَبانُ َســــــــــــــــــــــــ

 َ ــــــــــــــــــــــٌع َأْن يَ َأْفَضــــــــــــــــــــــُلَها َمت   ِدرْ َتــــــــبْ ، َفَحجــــــــا يَ َأْشــــــــُهِر احلَــــــــجِّ  ِيفِ   )٣٢٣(  َتِمــــــــــــــــــــــرْ عْ تُّ

ـــــــــــاِن َأْن يَ  ـــــــــــَدَأ بـــــــــــِاحلَجِّ َوالثَّ ـــــــــا َمـــــــــْن َقـــــــــَرنْ  َيَشـــــــــأْ   )٣٢٤(  َفَمـــــــــــنْ  ْب   َفُعْمـــــــــَرٌة، َوَأمَّ

م ساك احلج أهيا اإلخوة الكرا د، والقران: هي ثالثة ،أ   .التمتع، واإلفرا

بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل ببيان التمتع، طبًعا أول يشء ذكرها إمجاًال، 

   :فقال

 َ ٌد َاْو ِقـــــــــــــــــــــــــــــَرانُ َمت ــــــــــــــــــــــــــْ أَ   )٣٢٢(  تُّــــــــــــــــــــــــــــٌع إْفـــــــــــــــــــــــــــــَرا ــاُكنَا ِهبِ   نَّ ُتْســــــــــــــــــــــــــَتَبانُ َســــــــــــــــــــــــ

ساك احلج الثالثةإ د، والقران: ًذا هي أ   .التمتع، واإلفرا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
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ساك؟ يعني إذا أراد اإلنسان أن حيج، هل  ما هو األفضل من هذه األ

  األفضل أن حيج متمتًعا أو مفرًدا أو قارًنا؟

َ : قال الناظم   .إًذا األفضل منها هو التمتع؛ تُّعٌ َأْفَضُلَها َمت

  .ِدرْ تَ بْ ، َفَحجا يَ َأْشُهِر احلَجِّ  ِيفِ  تَِمرْ عْ َأْن يَ  :ما هو التمتع؟ قال

أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج، ثم حيرم باحلج من عامه، وهذا : التمتع

يعني يف نفس السنة، هذا معنى حج أن يبتدر، وليس  ؛ِدرْ تَ بْ َفَحجا يَ : معنى قوله

م الع ه البد أن يبادر به عقب التحلل من إحرا . مرةاملقصود من يبتدر بمعنى أ

ال، إنام املقصود يبتدر به يف نفس السنة، فإن اعتمر يف أشهر احلج، يعني صورة 

التمتع أن يعتمر يف أشهر احلج، أن حيرم بالعمرة يف أشهر احلج ثم حيج من 

  .عامه

ساك من جهة الفضل، قال ه قال . والثاين: الثاين من األ د؛ أل يعني اإلفرا

َ  :يف األول ٌد َاوْ َمت   .ِقَرانُ  تٌُّع إْفَرا

د، قال د أن يبدأ : إًذا الثاين هو اإلفرا والثاين أن يبدأ باحلج إًذا اإلفرا

  .اإلنسان فيحج باحلج فقط، من غري أن يدخل معه العمرة

يعني فمن يشأ فإنه بعد انتهائه من احلج، يعتمر، وهذا ؛ َيَشْأ َفُعْمَرةٌ  َفَمنْ 

ثم يتحلل من احلج وبعد احلج ذكره األصحاب يف الرتبة الثانية، أن يبدأ باحلج 

  .يعتمر

ساك يف الفضل د هو الثاين من األ   .وهبذا يكون اإلفرا
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هذا هو الثالث وهو القران؛ وهو أن حيرم . وأما قرنَ : وأما الثالث، قال

م واحد ٍم واحد، فيدخلهام يف إحرا هذا هو القران، . باحلج والعمرة مًعا يف إحرا

متع والقارن عليهام دم وأما املفرد فليس عليه وسيأيت معنا إن شاء اهللا أن املت

  .دم

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٥٤  

  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ١٩() االثنني(: يوم - ١٠٩: رقم الدرس

ـــــــ  )٣٢٥(  ـَفْليُْحـــــِرَمْن َحجـــــا َوُعْمـــــَرًة ِمـــــَن اْلـــــ   بِالَعَمـــــــْل  ِيت أَ ْ، َكـــــــاملُْفِرِد َيـــــــِميَقاِت ـ

ُم َحــــــــْتٌم ِيفِ  ــــــــدَّ دِ إلِســــــــَوى ا َوال ـــــــــــــــَذا ِمـــــــــــــــْن َزادِ   )٣٢٦(  ْفــــــــَرا   َوُســـــــــــــــنَّ ِفيـــــــــــــــِه َحبَّ

ــــــــــــــــــاٌن َوَواِجَبــــــــــــــــــاُت  للَحــــــــــــــــــجِّ  ـــــــــــــــــــَذاَك َحمْ   )٣٢٧(  َأْرَك   ُظـــــــــــــــــــوَراُت َوُســـــــــــــــــــنٌَن َك

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا،  وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،  هذا هو الدرس التاسع بعد ا

ايض، قال  ه آخر يشء يف الدرس ا قال الناظم وفقه اهللا تعاىل ذكِر اإلقران؛ أل

ا َمْن َقَرنْ  :الناظم   ،َوَأمَّ

ـــــــ  )٣٢٥(  ـَفْليُْحـــــِرَمْن َحجـــــا َوُعْمـــــَرًة ِمـــــَن اْلـــــ   بِالَعَمـــــــْل  ِيت أَ ِْميَقاِت، َكـــــــاملُْفِرِد َيــــــــ

ُم َحــــــــْتٌم ِيفِ  ــــــــدَّ دِ إلِســــــــَوى ا َوال ـــــــــــــــَذا ِمـــــــــــــــْن َزادِ   )٣٢٦(  ْفــــــــَرا   َوُســـــــــــــــنَّ ِفيـــــــــــــــِه َحبَّ

ــــــــــــــــــاٌن َوَواِجَبــــــــــــــــــاُت  للَحــــــــــــــــــجِّ  ـــــــــــــــــــَذاَك َحمْ   )٣٢٧(  َأْرَك   ُظـــــــــــــــــــوَراُت َوُســـــــــــــــــــنٌَن َك

ساك احلج، فقد سبق معنا أن ساك احلج  نكمل أوًال الكالم عن قضية أ أ

د واإلقران، : ثالثة التمتع واإلفراد واإلقران، وقد ذكرنا معنى التمتع واإلفرا

، يعني وأما َمن قرن ؛َفْليُْحِرَمنْ  :لكن هنا الناظم يبني معنى القران، فيقال

  .َفْليُْحِرَمْن َحجا َوُعْمَرًة ِمَن اْملِيَقاِت 
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ٍم  واحد، وأما صفة أعامل يعني أن القارن يأيت باحلج والعمرة يف إحرا

القارن فإن صفة احلج بالنسبة للقارن كصفة احلج بالنسبة للمفرد، وهذا معنى 

  .بِالَعَمْل  ِيت أَ َْكاملُْفِرِد يَ  :قوله

م إال يف يشء واحد، يف  يعني أن القارن واملفرد متساويان يف صورة اإلحرا

بخالف  نصورة أفعال احلج إال يف يشء واحد، وهو وجوب الدم عىل القار

  .املفرد

ًضا، وهو  نرجع  اآلن إىل ما ذكره الناظم وفقه اهللا يف هذا الدرس أ

ة األوىل تني؛ املسأ تان، الناظم هنا ذكر مسأ ساك احلج، فذكر هنا يف : مسأ أ

ساك احلج منها ما جيب فيه اهلدي، جيب فيه الدم، قال يات أن أ ُم : هذه األ َوالدَّ

دِ ْفرَ إلِسَوى ا َحتٌْم ِيفِ    .ا

د، وهو التمتع والقران، فيجب  إذن ما جيب فيه اهلدي هو ما سوى اإلفرا

عىل املتمتع والقارن دم، هدي التمتع وهدي القران، وأما النوع الثاين من 

ساك د: األ   .وهو ما ال جيب فيه هدي، لكن ُيسن فيه اهلدي، وهو اإلفرا

د، َوُسنَّ فِيهِ : قال ، يعني ُيسن اهلدي بََّذا ِمْن َزادِ َوُسنَّ فِيِه َح ؛ يعني يف اإلفرا

د، وال جيب، قال ؛ يعني أن هذا األمر املسنون هو من َحبََّذا ِمْن َزادِ : يف اإلفرا

  .زاد اآلخرة التي يتزود به اإلنسان من احلسنات والفضائل

يات الثالثة، وهي أفعال  ة أخرى يف هذه األ ثم ذكر الناظم هنا مسأ

  :األركان، قال: فعال، أوهلااحلج، فذكر أن احلج فيه أ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٥٦  

ــــــــــــــــــاٌن َوَواِجَبــــــــــــــــــاُت  للَحــــــــــــــــــجِّ  ـــــــــــــــــــَذاَك َحمْ   )٣٢٧(  َأْرَك   ُظـــــــــــــــــــوَراُت َوُســـــــــــــــــــنٌَن َك

جبات إذا تركها فعليه دم، : إذن األركان وهي التي ال تسقط بحال، والوا

  .والسنن ال يشء عىل من تركها، ومن فعلها، فإنه يزداد أجًرا وفضًال 

م احلج، أو  وأما املحظورات فسيأيت التفصيل فيها، فإهنا ممنوعة يف إحرا

ى حمظوًرا، وهل جيب عليه فديةٌ  م العمرة، فمن فعل شيًئا منها، فقد أ   .إحرا

  .سيأيت هذا بإذن اهللا عز وجل يف درٍس قادم

  .بدرسنا، واهللا أعلمهذا ما يتعلق 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٥٧  

  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢٠() ءُ الثالثا(: يوم - ١١٠: رقم الدرس

ْكُن َمــــــا الُبــــــدَّ ِمــــــْن فِْعــــــٍل َوال ــــــالرُّ ـــــــــــــــــــــــ  )٣٢٨(  َف ُه َدٌم، َفَأْربَ َجيْ   ا َجـــــــــــــــــــــــالًعـــــــــــــــــــــــُربُ

ٌم، ُوُقـــــــوٌف، وَ : َوُهـــــــنَّ    َفاَضـــــــــٍة، َوَســــــــــْعٌي ِذي َســــــــــَوا إلٌف   )٣٢٩(  ا َطـــــــوَ إْحـــــــَرا

ـــــــــــــــــ مُ ْلــــــــــنْــــــــــُه يَ مِ  ءٍ َتــــــــــْرِك َيشْ  ِيفِ   )٣٣٠(  مُ تَّ َوَواِجـــــــــــــــــٌب َمـــــــــــــــــا ِفْعُلـــــــــــــــــُه ُحمَ   َزُم الــــــــــدَّ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل يف رشح  فهذا هو الدرس العارش بعد ا

حلج، النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، عن أركان احلج، والفرق بني أركان ا

  .وواجبات احلج

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ْكُن َمــــــا الُبــــــدَّ ِمــــــْن فِْعــــــٍل َوال ــــــالرُّ ـــــــــــــــــــــــ  )٣٢٨(  َف ُه َدٌم، َفَأْربَ َجيْ   ا َجـــــــــــــــــــــــالًعـــــــــــــــــــــــُربُ

ٌم، ُوُقـــــــوٌف، وَ : َوُهـــــــنَّ    َفاَضـــــــــٍة، َوَســــــــــْعٌي ِذي َســــــــــَوا إلٌف   )٣٢٩(  ا َطـــــــوَ إْحـــــــَرا

ـــــــــــــــــ مُ ْلــــــــــِمنْــــــــــُه يَ  ءٍ ْرِك َيشْ َتــــــــــ ِيفِ   )٣٣٠(  مُ تَّ َوَواِجـــــــــــــــــٌب َمـــــــــــــــــا ِفْعُلـــــــــــــــــُه ُحمَ   َزُم الــــــــــدَّ

م، والواجبات، نبدأ أوًال ببيان معنى الركن،  أركان احلج أهيا األخوة الكرا

، الركن إذا تركه اإلنسان  الركن ال يتم احلج إال به، فال يسقط عمًدا، وال سهًوا

  .، ما فيهإن هذا الركن قد سقط، وجيب بدًال منه دم: ال يمكن أن نقول

  البد من اإلتيان به ليتم احلج، ما هي أركان احلج؟الركن 

  :قال الناظم
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ْكُن َمــــــا الُبــــــدَّ ِمــــــْن فِْعــــــٍل َوال ـــــــــــــــــــــــ  )٣٢٨(  َفــــــالرُّ ُه َدٌم، َفَأْربَ َجيْ   ا َجـــــــــــــــــــــــالًعـــــــــــــــــــــــُربُ

، يعني ما ال َما الُبدَّ ِمْن فِْعلٍ  يعني األركان أربعة، إذن عرفنا ما هو الركن،

ُه َدمٌ َجيْ  َوالبد من فعله،  رك الركن يقول: ال يمكن لإلنسان أن يقول ؛ُربُ أذبح : أ

  .مثًال اهلدي، ال، الركن البد منه

  ما هي األركان؟

م: ؛ األولإْحَرامٌ : َوُهنَّ : قال م، واإلحرا هو نية الدخول يف : اإلحرا

ه يقول ا إن شاء اهللا : النُسك، اإلنسان قد يكون يف قلبه نيٌة لفعل احلج، أ أ

م؛ ألن هذه النية ليست عزًما ناوي أحج السنة دي،  هذه النية ليست هي اإلحرا

  .عىل الدخول يف هذه اللحظة اإلحرام

ه داخٌل يف  م هو أن ينوي اإلنسان يف حلظته هذه أ وإنام املقصود باإلحرا

النسك، فإذا نوى دخوله يف النسك، وعزم عليه، فقد دخل فيه؛ يعني عزم عىل 

  .الدخول فيه اآلن

: هو الوقوف، واملقصود به الوقوف بعرفة، قال: ركانثم الثاين من األ

الوقوف بعرفة، وليس املقصود هنا : واملقصود بالوقوفإْحَراٌم، ُوُقوٌف، : َوُهنَّ 

ء وقف أو جلس، املقصود  بالوقوف نفس الوقوف، يعني أن يكون واقًفا، سوا

  .أن يكون موجوًدا يف عرفة
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لوع الفجر يوم عرفة إىل من ط: ووقت هذا الوقوف الذي جيزئ به الركن

فإذا وقف أي حلظة من فجر عرفة إىل فجر العيد، فقد طلوع الفجر يوم العيد، 

ى بالواجب؟ ى بالركن، ولكن هل أ ه قد أ ه الوقوف بعرفة بمعنى أ   أجزأ

  .هذا سيتبني يف الدرس القادم إن شاء اهللا

؛ َفاَضةٍ إل اٌف َطوَ وَ  : قال: الطواف، واملقصود به: الثالث من أركان احلج

ف ركن، وهو طواف اإلفاضة الذي معنا، ومنه  ألن الطواف يف احلج منه طوا

ف واجب، وهو طواف الوداع، ومنه طواف سنة وهو طواف القدوم   .طوا

ف  لكن الكالم هنا عن طواف اإلفاضة، طواف اإلفاضة ركن، وطوا

ىل آخر اإلفاضة يبدأ وقته بعد منتصف الليل يف ليلة مزدلفة، وينتهي وقته إ

ام احلج، يبقى يف ذمته وجيب عليه أن  احلياة، بمعنى أن اإلنسان لو أخره عن أ

  .يطوف، وال خيرج وقته

بع من األركان ٌء، قول َوَسْعٌي ِذي َسَوا : السعي، قال: الرا ؛ يعني كلها سوا

ٌء يف كوهنا من األركان، والسعي أهيا األخوة ِذي َسَوا : الناظم ؛ يعني هذه سوا

م، ر يمكن أن يسعى اإلنسان، أن يأيت هبذا الركن يف  كن من أركان احلجالكرا

  .أول حجه بعد طواف القدوم، السعي البد أن يكون بعد طواف

لكن يمكن أن يكون بعد طواف القدوم يسعى سعي احلج، ويمكن أن 

ف اإلفاضة، طبًعا بعد طواف القدوم هذا بالنسبة لغري املتمتع،  يكون بعد طوا
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ف القدوم الذي هو طواف العمرة أما املتمتع إ يف حقه، فال يسعى ذا طاف طوا

  .بعده سعي احلج، إنام يسعى بعده سعي العمرة

  ننتقل بعد ذلك إىل واجبات احلج، ما هو الواجب؟

ه : قال ه الزٌم وأ الواجب هو ما ُجيرب بدم، هو الواجب ُيعرف من اسمه أ

م إذا تركه ع مًدا من غري عذر، فإن تركه فإن البد من فعله بمعنى أن اإلنسان يأ

ًضا دم   .عليه أ

إذن إذا تركه عمًدا من غري عذٍر، فعليه إثٌم ودم، وإن تركه بعذٍر فعليه دٌم 

َتْرِك  ِيفِ ، حمتم يعني واجب والزم، مُ تَّ َوَواِجٌب َما فِْعُلُه ُحمَ : وليس عليه إثم، قال

مُ لْ ِمنُْه يَ  ءٍ َيشْ  جبات فعليه دم ؛ يعني إذا ترك شيًئاَزُم الدَّ   .من هذه الوا

ما هي واجبات احلج؟ هذا الذي سنأخذه بإذن اهللا عز وجل يف الدرس 

  .القادم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢١() ءُ األربعا(: يوم - ١١١: رقم الدرس

ــــــــــــاِت إْحــــــــــــ: َوُهــــــــــــنَّ  ــــــــــــَن املِيَق ٌم ِم   َعْرَفــــــــــاِت  َواملُْكـــــــــُث للُغــــــــــُروِب ِيفِ   )٣٣١(  َرا

ـــــــــــةْ  ـــــــــــِل النَّْحـــــــــــِر بِاملُْزَدلَِف ـــــــــــُت َليْ ـــــــــــــــــــــــــ ىنًـــــــــــــــــــــــــمَوبِ   )٣٣٢(  َمبِي ــــــــــــــــــــــــــَفةْ َلَيالِيً   ا ُمَرشَّ

ــــــــــ ــــــــــــــنَّ َســــــــــــــْبٌع ُحتْ   )٣٣٣(  اٍر َحْلــــــــــُق َرْأٍس َوَكــــــــــَذاَرْمــــــــــُي ِمجَ ــــــــــــــَذىَوَداُعــــــــــــــُه َفُه   َت

  .م ورمحة اهللاعليك السالم

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا هو الدرس احلادي عرش بعد ا

ور الفضفري، يتكلم فيه بإذن عن واجبات احلَج/ احلنبيل للناظم الشيخ   .أ

ايض أن احلج له أرك اٌن وله واجباٌت، وله فإنه قد سبق معنا يف الدرس ا

ايض، ما هي الواجبات؟ هي التي  سنن، ما هي األركان؟ عرفناها يف الدرس ا

  .سنعرفها يف هذا الدرس

ٌم ِمَن املِيَقاِت : َوُهنَّ  :قال الناظم وفقه اهللا ؛ وهنَّ يعني الضمري يرجع إْحَرا

  .عىل الواجبات

ــــــــــــاِت : َوُهــــــــــــنَّ  ــــــــــــَن املِيَق ٌم ِم   َعْرَفــــــــــاِت  للُغــــــــــُروِب ِيفِ  َواملُْكـــــــــُث   )٣٣١(  إْحــــــــــــَرا

ـــــــــــةْ  ـــــــــــِل النَّْحـــــــــــِر بِاملُْزَدلَِف ـــــــــــُت َليْ ـــــــــــــــــــــــــ ىنًـــــــــــــــــــــــــمَوبِ   )٣٣٢(  َمبِي ــــــــــــــــــــــــــَفةْ َلَيالِيً   ا ُمَرشَّ

ــــــــــ ــــــــــــــنَّ َســــــــــــــْبٌع ُحتْ   )٣٣٣(  اٍر َحْلــــــــــُق َرْأٍس َوَكــــــــــَذاَرْمــــــــــُي ِمجَ ــــــــــــــَذىَوَداُعــــــــــــــُه َفُه   َت

يه واجبات احلج أهيا األخوة الكرام، سبق معنا أن الواجب إذا تركه فعل

م من امليقات، إذا كان اإلنسان ممن هم خارج املوقت، : دم، وهي أوًال  اإلحرا
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يعني من وراء املواقيت، فهذا جيب عليه أن ُحيرم من امليقات، عىل حسب 

  .التفصيل الذي مّر معنا يف باب املواقيت

م ه وهذا واجب، فإذا أحرم اإلنسان للحج بعد جماوزة امليقات، فإحرا

ى با: لنقو صحيح، واآلن ه جتاوز أ لركن، لكن فاته الواجب، وعليه دٌم؛ أل

ٍم ترٌك للواجب م، وجتاوز امليقات من غري إحرا   .امليقات من غري إحرا

 َواملُْكُث للُغُروِب ِيفِ : املكث بعرفة ليًال، قال: الثاين من واجبات احلج

ايض أن الوقوف بعرفة ركن، وهنا نقوَعْرَفاِت  إن : ل، سبق معنا يف الدرس ا

  بعرفة ليًال واجب، فكيف نجمع بني الكالم؟ الوقوف

ينبغي أن نعلم أن اإلنسان إذا وقف بعرفة فقد يتحقق له الركن فقط، وقد 

جب، وقد يتحقق له الركن والواجب والسنة،  فكيف يتحقق له الركن والوا

  حيقق اإلنسان الركن والواجب والسنة؟

ى إىل عرفة من زوال إذا مجع يف وقوفه بني النهار وال: نقول ليل بأن أ

الشمس، ومكث فيها حتى غربت الشمس؛ يعني بعد الغروب خيرج، فهذا قد 

  .ع فيه بني الليل والنهارحصل له اجلمع بني الركن والواجب والسنة، ومج

فهي التي جيمع فيها بني الركن والواجب، وتفوته : وأما الصورة الثانية

فة ليًال، فإذا جاء اإلنسان إىل عرفة، ووقف السنة، فهو اإلنسان الذي يقف بعر

 ، فيها ليًال، ومل يقف شيئًا من النهار، يعني جاء لعرفة بعد املغرب، الناس مشيوا

احلجاج أكثرهم مشيوا، وخرجوا من عرفة، فهو جاء إىل عرفة يف الليل، هذا 
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ى ب ى كذلك بالواجب، لكن فاته السنة؛ ألن السنة أن أ الركن يف احلج، وأ

مع يف وقوفه بني النهار والليل، فيأيت عند زوال الشمس، ويمكث حتى جي

  الغروب، واضح؟

ى يف وقوفه بالركن فقط ، وهو الذي وقف يف وأما الثالث فهو الذي أ

ه جاء إىل عرفة مثًال الصباح، ثم خرج  عرفة هناًرا، ومل يقف هبا ليًال؛ يعني أ

د العرص، وقبل غروب الشمس، منها قبل الظهر، أو جاء بعد الظهر، وخرج بع

  .هذا هو الوقوف بعرفة ليًال 

  .إذن عرفنا معنى الوقوف بعرفة

َمبِيُت َليِْل النَّْحِر : املبيت بمزدلفة، قال: الثالث من واجبات احلج

؛ واملبيت بمزدلفة جيزئ فيه أن يمكث اإلنسان بمزدلفة إىل نصف بِاملُْزَدلَِفةْ 

يل ولكن السنة يف ذلك أن يبقى إىل أن يصيل الليل، فله أن خيرج بعد نصف الل

عز وجل من بعد الفجر  الفجر بمزدلفة، ويمكث حتى يسفر الصبح، يدعو اهللا

  .إىل اإلسفار، وخيرج عند اإلسفار إىل منى

بع من واجبات احلج : املبيت بمنى ليايل الترشيق، وهذا معنى قوله: الرا

َفةْ َليَالِيً  ىنً مَوبِ  ه ا ُمَرشَّ جيب عىل اإلنسان احلاج أن يبيت بمنى ليايل ؛ يعني أ

  .الترشيق
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وأما املبيت بمنى ليلة عرفة، قبل عرفة اإلنسان يذهب إىل منى يف يوم 

رتوية، ويبيت هبا، فذلك مبيٌت مستحب وليس بواجب، وأما املقصود هنا ال

  .فهو املبيت ليايل الترشيق

عندنا؛ اجلمرة رمي اجلامر، واجلمرات ُترمى : ومن واجبات احلج كذلك

ام  الكربى ُترمى يف يوم العيد، وعندنا اجلمرات الثالث، ُترمى يف كل يوٍم من أ

  .الترشيق

ًضا اٍر َحْلُق َرْمُي ِمجَ : حلق الرأس أو التقصري، قال: ومن واجبات احلج أ

  .، والبد فيه من تعميم مجيع الرأس، واملقصود احللق أو التقصريَرْأسٍ 

ف َوَداُعهُ  َوَكَذا: طواف الوداع، قالوأخًريا من الواجبات  ، وهو طوا

الوداع، وطواف الوداع يكون يف آخر أعامل احلج، بعد أن ينتهي اإلنسان من 

مجيع املناسك، ومن مجيع األعامل، يطوف، ثم خيرج مبارشة بعد طواف الوداع 

  .من مكة

جبات احلج سبٌع حيتذي اإلنَتَذىَفُهنَّ َسْبٌع ُحتْ : قال سان هبا، ؛ يعني فوا

  .ويأخذ هبا، ويطبقها

جبات احلج، ونسأل اهللا عز وجل أن جيعل ما تعلمناه  هذا ما يتعلق بوا

  .، ولوجه خالًصاعلًام نافًعا

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢٣() اخلميس(: يوم - ١١٢: رقم الدرس
ِجــــــِب ِمــــــنْ َوَمــــــا ِســــــَوى األْرَكــــــاِن َوا   لَوا

  

ــــــــــــــ َأْعــــــــــــــَامِل َحــــــــــــــجٍّ   )٣٣٤(   نْ ُســــــــــــــنٌَن َفــــــــــــــال َهتِ

ـــــــــــــــاُن ُعْمـــــــــــــــَرةٍ    ـــــــــــــــَي ا: َأْرَك مُ إلِه   ْحـــــــــــــــَرا

  

َـــــــــــــــــــــــــــَطوَ   )٣٣٥( ـــــــــــــــــــــــــــْعُي َذا َمت ـــــــــــــــــــــــــــُه َوالسَّ ُف   امُ ا

ـــــــــــــــــــــاُت      َوَواِجَبـــــــــــــــــــــاُت الُعْمـــــــــــــــــــــَرِة املِيَق

  

ـــــــــــــــ  )٣٣٦( ـــــــــــــــُق ُث ـــــــــــــــُدوَباُت  مَّ َواحلَْل ـــــــــــــــاِق َمنْ   الَب

  .ورمحة اهللا السالم عليكم  

ه وصحبه، ومن ، واحلمد هللا صىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا هو الدرس الثاين عرش بعد ا

احلنبيل، نتكلم فيه عن سنن احلج، ثم عن أركان العمرة وواجباهتا، قال الناظم 

  :وفقه اهللا تعاىل
ِجــــــِب ِمــــــ   نْ َوَمــــــا ِســــــَوى األْرَكــــــاِن َوالَوا

  

ــــــــــــــ َأْعــــــــــــــَامِل َحــــــــــــــجٍّ   )٣٣٤(   نْ ُســــــــــــــنٌَن َفــــــــــــــال َهتِ

ـــــــــــــــاُن ُعْمـــــــــــــــَرةٍ    ـــــــــــــــَي ا: َأْرَك مُ إلِه   ْحـــــــــــــــَرا

  

َـــــــــــــــــــــــــــَطوَ   )٣٣٥( ـــــــــــــــــــــــــــْعُي َذا َمت ـــــــــــــــــــــــــــُه َوالسَّ ُف   امُ ا

ـــــــــــــــــــــاُت      َوَواِجَبـــــــــــــــــــــاُت الُعْمـــــــــــــــــــــَرِة املِيَق

  

ـــــــــــــــ  )٣٣٦( ـــــــــــــــُق ُث ـــــــــــــــُدوَباُت  مَّ َواحلَْل ـــــــــــــــاِق َمنْ   الَب

يات واضحة، قراءهتا تغني عن رشحها، ولكننا    ُنعلق عليها تعليًقا وهذه أ

  :يسًريا، أوًال قول الناظم
ــــــنْ  ِجــــــِب ِم ــــــاِن َوالَوا   َوَمــــــا ِســــــَوى األْرَك

  

ــــــــــــــَامِل َحــــــــــــــجٍّ   )٣٣٤( ــــــــــــــ َأْع   نْ ُســــــــــــــنٌَن َفــــــــــــــال َهتِ

يات السابقة األركان والواجبات، فام هي    ني ذكرت لك يف األ يعني أ

ج ما السنن هو كل فعل من أفعال احلج التي ُتذكر يف صفة احل: قال السنن؟

  .عدا األركان والواجبات
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؛ يعني ال تستهون، إهنا سنن تستهني هبا، نْ ُسنٌَن َفال َهتِ  َأْعَامِل َحجٍّ : قال

وترتكها، ال، السنن يؤتى هبا، وهذا تنبيه حسٌن من الناظم وفقه اهللا، فإن بعض 

الناس إذا سمع أن هذا العمل سنة هتاون فيه، وإذا سمع أن هذا أمر مكروه 

  .إتيانه هتاون يف

  .فينبغي لإلنسان أن حيرص عىل السنن، فإن السنن سور الواجبات

ة، فذكر أركان ثم انتقل الناظم وفقه اهللا تعاىل إىل الكالم عن أفعال العمر

م هي نية ْحَرامُ إلِهَي ا: َأْرَكاُن ُعْمَرةٍ : العمرة ثم واجبات العمرة، قال ، واإلحرا

  .ا يف احلجالدخول يف النسك، وقد بّينا ذلك سابقً 

ُفهُ َطوَ  السعي، وعرفنا معنى : ؛ وهو الثاين من أركان العمرة، الثالثا

َ : الطواف ومعنى السعي، قال متام ؛ السعي هو متام األركان، وبه حتصل امُ َذا َمت

  .أركان العمرة

م، وأما واجبات العمرة، فأوهلا وأما أفعال العمرة أهيا : األخوة الكرا

م من امليقات املعترب، وهذا سبق اُت الُعْمَرِة املِيَقاُت َوَواِجبَ : امليقات، قال ، واإلحرا

قيت، وبّينا أن اإلنسان إذا كان خارج املواقيت أحرم من  ذكره يف باب املوا

دون املواقيت أحرم من بلده، وإن كان من أهل مكة، فإنه امليقات، وإن كان 

  .حيرم للعمرة من احلل، وأما للحاج فيحرم به من مكة
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؛ احللق أو التقصري، والبد فيه من َواحلَْلُق  َوَواِجَباُت الُعْمَرِة املِيَقاُت : قال

؛ يعني بقية األفعال املذكورة الَباِق َمنُْدوَباُت  مَّ َواحلَْلُق ثُ : تعميم مجيع الرأس، قال

  .يف صفة العمرة هي من األمور املندوبة إذا كانت من غري األركان والواجبات

  .سنا اليوم، واهللا أعلمهذا ما يتعلق بدر

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢٥() السبت(: يوم - ١١٣: رقم الدرس

ـــــــــنِ وَ  ُخوِل ِيفِ يِّ ُه ُعِقـــــــــْل إلُعْمَرِة َذا اــــــــــ  )٣٣٧(  ـَْأِو الـــــــــ احلَـــــــــجِّ  ُة الـــــــــدُّ ُم َحـــــــــدُّ   ْحـــــــــَرا

ـــــــــــــٌف َكـــــــــــــَذا َوُســـــــــــــنَّ  ـــــــــــــــــــٌب َجتـــــــــــــــــــ  )٣٣٨(  ُغْســـــــــــــٌل َوَتنَظُّ ٌد ُثـــــــــــــــــــَتَطيُّ   ُخـــــــــــــــــــَذا مَّ رُّ

َْيَضـــــــــــــــــــــــا ءً َوالـــــــــــــــــــــــَبْس إَزاًرا َوِرَدا   َضـــــــــا َِرْكَعَتـــــــــْنيِ َأْو َمـــــــــا اْفُرتْ  َوَصــــــــلِّ   )٣٣٩(  َأ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح  حياكم اهللا، يف هذا الدرس وهو الدرس الثالث عرش بعد ا

  .النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اإلحرام

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــنِ وَ  ُخوِل ِيفِ يِّ ُه ُعِقـــــــــْل إلُعْمَرِة َذا اــــــــــ  )٣٣٧(  ـَْأِو الـــــــــ احلَـــــــــجِّ  ُة الـــــــــدُّ ُم َحـــــــــدُّ   ْحـــــــــَرا

ـــــــــــــٌف َكـــــــــــــَذاَوُســـــــــــــنَّ  ـــــــــــــــــــٌب َجتـــــــــــــــــــ  )٣٣٨(  ُغْســـــــــــــٌل َوَتنَظُّ ٌد ُثـــــــــــــــــــَتَطيُّ   ُخـــــــــــــــــــَذا مَّ رُّ

َْيَضـــــــــــــــــــــــا ءً َوالـــــــــــــــــــــــَبْس إَزاًرا َوِرَدا   َضـــــــــا َِرْكَعَتـــــــــْنيِ َأْو َمـــــــــا اْفُرتْ  َوَصــــــــلِّ   )٣٣٩(  َأ

م م، اإلحرا م، نتكلم أوًال عن تعريف اإلحرا هو نية : الكالم هنا عن اإلحرا

  :الدخول بالنُسك، قال الناظم

ـــــــــنِ وَ  ُخوِل ِيفِ يِّ ُه ُعِقـــــــــْل إلُعْمَرِة َذا اــــــــــ  )٣٣٧(  ـَْأِو الـــــــــ احلَـــــــــجِّ  ُة الـــــــــدُّ ُم َحـــــــــدُّ   ْحـــــــــَرا

نية الدخول يف احلج أو العمرة، احلج أو العمرة هو النُسك، فالنُسك قد 

م، وهذا  يكون حًجا، وقد يكون عمرًة، فنية الدخول يف أحدمها، هذا هو اإلحرا
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مُ إلَذا ا: معنى قول الناظم م، ْحَرا ُه ُعِقْل ؛ يعني هذا هو اإلحرا ؛ احلد هو َحدُّ

ُه ُعِقْل التعريف،    .؛ يعني تعريفه ُعقل وُعلم وُفهمَحدُّ

م   .ثم ذكر بعد ذلك سنن اإلحرا

هو الُغسل، فيُستحب ملن : ، األولَوُسنَّ ُغْسٌل : أول سنة من السنن، قال

ًضا، كذلك  م أن يغتسل قبله، والتنظف أ يب، ويتجرد ينظف ويتطأراد اإلحرا

من املخيط، فيخلع املخيط الذي عليه، ويلبس إزاًرا ورداًء، طبًعا هذا بالنسبة 

  .للرجل

دٌ جتَ : قال اذا قال الناظمرُّ إن التجرد من املخيط سنة : ؛ يعني من املخيط، 

  من السنن، ومل يذكره يف الواجبات، مع أن البس املخيط من املحظورات؟

د هنا السنن: نقول م؛ يعني ملن أراد  ألن املرا املرشوعة ملريد اإلحرا

م وبعده، التنظف والتطيب قبل  م أن يغتسل، فالُغسل يكون قبل اإلحرا اإلحرا

م، فالسنن هذه املقصود هبا ما قبل اإلحرام   .اإلحرا

م التجرد من : فلذلك قلنا إن التجرد من الثوب سنة، وإال بعد اإلحرا

ٌد ثُ جتَ : املخيط واجب، قال ْيََضا ءً َوالبَْس إَزاًرا َوِرَدا اُخذَ  مَّ رُّ  مَّ ثُ : ، لعل قولهَأ

د، فاملقصود هنا أن من ُخَذا ؛ يعني خذ اإلزار والرداء والبسها، لعل هذا املرا

يضني، فُيستحب م أن يلبس إزاًرا ورداء أ م يف إزار ورداء  سنن اإلحرا إحرا

يضني، فلو أحرم يف إزاٍر ورداء أسودين صح إحرامه، ولكن األ فضل أن أ

  .تكون من البياض
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م عقب صالة: كذلك من السنن أن حيرم عقب ركعتني، وهذا : اإلحرا

؛ يعني ينبغي أن يكون اإلحرام َضا َِرْكَعتَْنيِ َأْو َما اْفُرتْ  َوَصلِّ : معنى قول الناظم

عتني ألجل أن ُحيرم بعدمها، أو حيرم عقب فريضة عقب صالة، إما أن ينيشء رك

  .الة الفريضةإن صادف ذلك وقت ص

م وسننه، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله علًام  هذا ما يتعلق باإلحرا

  .نافًعا، ولوجه خالًصا

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢٦() األحد(: يوم - ١١٤: رقم الدرس

ــــــــْعــــــــَوبَ  ــــــــرِ َدَها َأْحــــــــِرْم ِخلَ َ ْط َحتَ   )٣٤٠(  ْوِف الرضَّ ـــــــــًال، َوَلـــــــــبِّ َفـــــــــاْرشِ   َواْجَهـــــــــرِ  لُّ

ـــــــــْن َحْظـــــــــرِ إلبَِســـــــــَبِب ا ِم َذا ِم ـــــــــرِ   )٣٤١(  ْحـــــــــَرا ـــــــــٌة ِمـــــــــْن َشـــــــــْعٍر َاْو ِمـــــــــْن ُظْف   إَزاَل

ـــــــــــــٌب، َصـــــــــــــْيٌد،  ـــــــــــــنِ َتَطيُّ   ءُ َكـــــــــــَذا َدَواِعيــــــــــــِه، َوُخـــــــــــصَّ اَملــــــــــــرْ   )٣٤٢(  ءُ اٌح، َوطْ َك

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

ه وصحبه، ومن احلمد هللا، وصىل اهللا وسل م عىل رسول اهللا، وعىل آ

  .وااله

  :أما بعد

ائة من رشح النظم  بع عرش بعد ا حياكم اهللا وبياكم، يف هذا الدرس الرا

م، ثم عن حمظورات  اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة سنن اإلحرا

  .اإلحرام

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــْعــــــــَوبَ  ــــــــَدَها َأْحــــــــِرْم ِخلَ َ ْط َحتَ   )٣٤٠(  رِ ْوِف الرضَّ ـــــــــًال، َوَلـــــــــبِّ َفــــــــاْرشِ   َواْجَهـــــــــرِ  لُّ

ا قطَّعتها هكذا حتى ُيفهم املعنى،  هذا يتعلق بالبيت  َدَها َأْحِرمْ عْ َوبَ يعني أ

  :السابق، يعني بعد الركعتني، قال

ــــــــْعــــــــَوبَ  ــــــــرِ َدَها َأْحــــــــِرْم ِخلَ َ ْط َحتَ   )٣٤٠(  ْوِف الرضَّ ـــــــــًال، َوَلـــــــــبِّ َفـــــــــاْرشِ   َواْجَهـــــــــرِ  لُّ

ـــــــــْن َحْظـــــــــرِ إلَبِب ابَِســـــــــ ِم َذا ِم ـــــــــرِ   )٣٤١(  ْحـــــــــَرا ـــــــــٌة ِمـــــــــْن َشـــــــــْعٍر َاْو ِمـــــــــْن ُظْف   إَزاَل

ـــــــــــــٌب، َصـــــــــــــْيٌد،  ـــــــــــــنِ َتَطيُّ   ءُ َكـــــــــــَذا َدَواِعيــــــــــــِه، َوُخـــــــــــصَّ اَملــــــــــــرْ   )٣٤٢(  ءُ اٌح، َوطْ َك
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م، أول يشء من السنن  التي ُتذكر  نبدأ أوًال بتتمة الكالم عن سنن اإلحرا

ايض، لكن ُنكمل  معنا يف هذا اليوم، طبًعا مرّ  معنا بعض السنن يف الدرس ا

  .اآلن

م بعد ركعتني، وهذا َدَها َأْحِرمْ عْ َوبَ : االشرتاط، قال: أوًال  ؛ يعني اإلحرا

رِ ِخلَ : انتهينا منه، قال َ ْط َحتَ  ْوِف الرضَّ م االشرتاط، لًُّال َفاْرشِ ؛ إذن من سنن اإلحرا

 إين أريد ُنسًكا كذا، فإن : واالشرتاط أن يقول بعد إحرامه، يقول مثًال 

فارشط حتلًال، يعني : حبسني حابس فمحيل حيث حبستني، هذا معنى قوله

خلوف الرضر اشرتط عىل نفسك التحلل، إذا حصل رضٌر، وهذا معنى إذا 

  .حبسني حابس فمحيل حيث حبستني

أن اإلنسان إذا أصابه عارٌض يمنعه من إمتام : وفائدة هذا االشرتاط

  .يتحلل من إحرامه وليس عليه دٌم وال يشء النُسك فإنه

، فينبغي لإلنسان بعد إحرامه أن ُيلبي التلبية واجلهر هبا: كذلك من السنن

لبيك  لبيك، لبيك ال رشيك لك : وُيكثر من التلبية وجيهر بالتلبية، فيقول

  .إن احلمد والنعمة لك وامللكلبيك، 

م، وحمثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل ما يتعلق ب ظورات محظورات اإلحرا

ع؛ عندنا حمظورات مشرتكة بني الرجال والنساء، وحمظورات  وا م ثالثة أ اإلحرا

  .خاصة بالرجال، وحمظورات ختص بالنساء، فبدأ أوًال باملحظورات املشرتكة
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؛ يعني من هذه األشياء التي سأذكرها لك ْحَراِم َذا ِمْن َحْظرِ إلبَِسبَِب ا: قال

م، أوهلا، قالفيها من املحظ ؛ إزالة إَزاَلٌة ِمْن َشْعٍر َاْو ِمْن ُظْفرِ  :ور يف اإلحرا

م، فال جيوز لإلنسان أن يزيل يشٍء من شعره حال  الشعر من حمظورات اإلحرا

م، ال بحلٍق، وال بنتٍف، وال بقٍص، وال شعر الرأس وال غري الرأس، ال  اإلحرا

  .شعر الرأس، وال شعر اإلبط، وال غري ذلك

م املشرتكةكذلك  األخذ من األظفار، تقليم : من حمظورات اإلحرا

  .، فال جيوز أن يأخذ من أظفاره شيًئاإَزاَلٌة ِمْن َشْعٍر َاْو ِمْن ُظْفرِ : األظفار، قال

ء كان يف بدنه أو يف ثيابه، أو حتى يف َتَطيٌُّب : الثالث ، التطيب بالطيب، سوا

  .طعامه، التطيب

و قتل احليوان املتوحش الربي، كذلك الصيد من املحظورات، وه

احليوان غري : املتوحش، ليس املقصود باملتوحش يعني املفرتس، ال، املقصود

س، يعني عندنا مثًال  سة، : املستأ نات املستأ الغنم الدجاج، هذه من احليوا

س، الربي، خيرج به صيد  يربيها الناس، لكن املقصود صيد احليوان غري املستأ

  .البحر

س، الربي خيرج به البحري، صيد احليوا  ن املتوحش خيرج به املستأ

ائي   .وا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٧٤  

ة أن يكون مباح األكل، أما حمرم األكل، فال يدخل  كذلك يبقى معنا مسأ

د باملناسبة، بعض الناس يقولمما يدخل يف الصيد قتل : يف الصيد، فمثًال  : اجلرا

ًدا، فقد قتلت الصيد: كيف صيد؟ نقول   .فلو قتلت جرا

عقد النكاح، فال يصح عقد النكاح : املحظورات املشرتكة اخلامس من

م، السادس الوطء وهو اجلامع، فال جيوز، كذلك دواعي الوطء، : حال اإلحرا

ة بشهوة   .اليل هو املبارشة، كالقبلة ونحو ذلك مما حيصل بني الرجل واملرأ

وُخص املرء : ثم انتقل بعد ذلك إىل املحظورات اخلاصة بالرجل، فقال

  .وكذا مما سيأيت معنا يف الدرس القادم، واهللا أعلمبكذا 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢٧() االثنني(: يوم - ١١٥: رقم الدرس

ـــــــــــوًرا فَ ْ َتنِـــــــــــُب األُ َجتْ   )٣٤٣(  يٍط َوَكــــــــــــــــــَذاْأٍس َوَخمِــــــــــــــــــرَ  بَِســــــــــــــــــْرتِ    ُخـــــــــــَذاَثـــــــــــى ُأُم

ــــــــــــعِ  ــــــــــــَة الَوْجــــــــــــِه َوَنْحــــــــــــَو برُ َْق ـــــــــــاْمنَعِ   )٣٤٤(  َتْغطَِي ًْضـــــــــــا َف ـــــــــــاَزْيِن َأ   َوُلـــــــــــبَْس ُقفَّ

ـــــــــُظـــــــــل َحمْ فِْعـــــــــ َوِفْدَيـــــــــٌة ِيفِ  ـــــــــــــوَ  ِيفِ   )٣٤٥(  :ْب وٍر َجتِ ـــــــــــــةٌ ه َبدَ ْطِئ ـــــــــــــِد اْرُتِكـــــــــــــْب  َن   َق

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

ه  وصحبه ومن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا هو الدرس اخلامس عرش من بعد ا

م،  قال الناظم وفقه اهللا تعاىل عن آخر احلنبيل، نتكلم فيه عن حمظورات اإلحرا

ايض، قال ايض تكلم عن ءُ َوُخصَّ اَملرْ : يشء يف الدرس ا ؛ يعني يف الدرس ا

م امل   .شرتكة بني الرجال والنساءحمظورات اإلحرا

م التي ختتص بالرجال، ثم حمظورات  اآلن سيبدأ بمحظورات اإلحرا

ايض، قال م التي ختتص بالنساء، وآخر كلمة يف الدرس ا   ءُ َوُخصَّ اَملرْ : اإلحرا

ـــــــــــوًرا َفُخـــــــــــَذاْ َتنِـــــــــــُب األُ َجتْ   )٣٤٣(  يٍط َوَكــــــــــــــــــَذاْأٍس َوَخمِــــــــــــــــــرَ  بَِســــــــــــــــــْرتِ    َثـــــــــــى ُأُم

ــــــــــــَة الوَ  ــــــــــــعِ َتْغطَِي ـــــــــــاْمنَعِ   )٣٤٤(  ْجــــــــــــِه َوَنْحــــــــــــَو برُ َْق ًْضـــــــــــا َف ـــــــــــاَزْيِن َأ   َوُلـــــــــــبَْس ُقفَّ

ـــــــــُظـــــــــفِْعـــــــــل َحمْ  َوِفْدَيـــــــــٌة ِيفِ  ـــــــــــــوَ  ِيفِ   )٣٤٥(  :ْب وٍر َجتِ ـــــــــــــةٌ ه َبدَ ْطِئ ـــــــــــــِد اْرُتِكـــــــــــــْب  َن   َق

ع منها ما يشرتك فيها  وا م، ثالثة أ م أهيا األخوة الكرا حمظورات اإلحرا

تغطية : بالرجال، فالتي ختتص بالرجال أوهلاالرجال والنساء، ومنها ما خيتص 

  .ْأسٍ رَ  بَِسْرتِ  ءُ َوُخصَّ اَملرْ : الرأس، قال الناظم
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  .إذن تغطية الرأس حمظوٌر عىل الرأس، وليس حمظور عىل املرأة

؛ يعني وُلبس خميط، وُخص املرء بسرت رأس، وُخص يطٍ َوَخمِ : قال: الثاين

عليه لبس املخيط، واملخيط هو املرء بلبس املخيط، يعني أن الرجل حيرم 

  .اللبس املفصل عىل عضو أو أعضاء من البدن

 َوَكَذا: إذن ما هي األمور التي ختتص باملرأة، قال، َثىْ َتنُِب األُ َجتْ  َوَكَذا: قال

  ، ما هي هذه األمور؟ثَى ُأُموًرا َفُخَذاْ تَنُِب األُ َجتْ 

  : قال

ــــــــــــعِ  ــــــــــــَة الَوْجــــــــــــِه َوَنْحــــــــــــَو برُ َْق ـــــــــــاْمنَعِ   )٣٤٤(  َتْغطَِي ًْضـــــــــــا َف ـــــــــــاَزْيِن َأ   َوُلـــــــــــبَْس ُقفَّ

تغطية : إذن هذه ثالثة أمور ختتص باملرأة غري حمظورة عند الرجل، منها

ة ال ُتغطي  الوجه، الوجه حمظور عىل املرأة دون الرجل، ولكن املقصود أن املرأ

، فإذا مرَّ هبا رجال أو كانت بحرضة رجال وجهها إال إذا كانت بحرضة الرجال

  .ينظرون إليها فإهنا تسند عىل وجهها شيًئا

؛ يعني لبس النقاب والربقع ونحو َوَنْحَو برُ َْقعِ : الثاين من املحظورات

حتى لو : ذلك، وهذه حمظورة عىل املرأة، وإذا كان بحرضة الرجال؟ نقول

  .كانت بحرضة الرجال، فإهنا تسرت وال تتنقب

ًْضا َفاْمنَعِ َوُلبَْس ُقفَّ : لبس القفازين، قال: الثالث   .اَزْيِن َأ

  .هذا ما يتعلق بمسائل هذا الدرس

  : بقية املسائل، قال
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ـــــــــُظـــــــــفِْعـــــــــل َحمْ  َوِفْدَيـــــــــٌة ِيفِ  ـــــــــــــوَ  ِيفِ   )٣٤٥(  :ْب وٍر َجتِ ـــــــــــــةٌ ه َبدَ ْطِئ ـــــــــــــِد اْرُتِكـــــــــــــْب  َن   َق

م، قال َوِفْدَيٌة  :ما هي الفدية التي تتعلق بفعل حمظور من حمظورات اإلحرا

م فعليه فدية، ما ْب َجتِ  ورٍ ظُ فِْعل َحمْ  ِيفِ  ، إذن من فعل حمظوًرا من حمظورات اإلحرا

  هي هذه الفدية؟

، إذن اجلامع فيه َقِد اْرُتِكْب  َنةٌ ه َبدَ ْطئِ وَ  ِيفِ : بالنسبة للجامع، عليه بدنة، قال

بدنة، وبقية األحكام املتعلقة باجلامع نبدأ هبا بإذن اهللا يف الدرس القادم، واهللا 

  .أعلم

ه وصحبه أمجعني وصىل اهللا   .وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢٨() ءُ الثالثا(: يوم - ١١٦: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٌة َقَضـــــــــــــــــــا مٌ إِْث   َوإْفَســـــــــــــــــــاٌد َوِفْدَي

  

َـــــــــــ  )٣٤٦(   ْقَتَىضـــــــــــٌس تُ اُم َمـــــــــــا َأْفَســـــــــــَد، َمخْـــــــــــإْمت

ـــــــــْيِد ِمْثــــــــــٌل  ِيفِ      ا الَزَمــــــــــاِســـــــــَوامه ِيفِ . الصَّ

  

ـــــــــــــــا ِصـــــــــــــــَياًما أَ   )٣٤٧( ـــــــــــــــا َأْو َدَمـــــــــــــــاطَ ْو إِمَّ   َعاًم

ــــــــــــَة ِمــــــــــــْن َأْعــــــــــــَىل َوُرمْ      َواْدُخـــــــــــْل إىل َمكَّ

  

ــــــــ  )٣٤٨( ــــــــاَب َبنِ ــــــــُرمْ  يَب ــــــــَك احلُ ــــــــْن تِْل   َشــــــــْيَبَة ِم

  .عليكم ورمحة اهللا السالم  

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة م ن رشح النظم اجليل يف الفقه هذا هو الدرس السادس عرش بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه عن الفدية

ه قال ايض؛ أل   :قال الناظم وفقه اهللا بعدما ذكر اجلامع يف الدرس ا
ــــــــــــــٌة ِيفِ  ــــــــــــــل َحمْ  َوِفْدَي ــــــــــــــُظــــــــــــــِفْع   :ْب وٍر َجتِ

  

ــــــــــــــــــوَ  ِيفِ   )٣٤٥( ــــــــــــــــــةٌ ه َبدَ ْطئِ   َقــــــــــــــــــِد اْرُتِكــــــــــــــــــْب  َن

 َنةٌ ه َبدَ ْطئِ وَ  ِيفِ : طء، قالإذن بدأ الناظم اآلن بالكالم عىل ما يرتتب عىل الو  

  .َقِد اْرُتِكْب 
ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــٌة َقَضـــــــــــــــــــا مٌ إِْث   َوإْفَســـــــــــــــــــاٌد َوِفْدَي

  

َـــــــــــ  )٣٤٦(   ْقَتَىضـــــــــــٌس تُ اُم َمـــــــــــا َأْفَســـــــــــَد، َمخْـــــــــــإْمت

ـــــــــْيِد ِمْثــــــــــٌل  ِيفِ      ا الَزَمــــــــــاِســـــــــَوامه ِيفِ . الصَّ

  

ـــــــــــــــا ِصـــــــــــــــَياًما َأْو   )٣٤٧( ـــــــــــــــا َأْو َدَمـــــــــــــــاطَ إِمَّ   َعاًم

ــــــــــــَة ِمــــــــــــْن َأْعــــــــــــ     َىل َوُرمْ َواْدُخـــــــــــْل إىل َمكَّ

  

ــــــــ  )٣٤٨( ــــــــاَب َبنِ ــــــــُرمْ  يَب ــــــــَك احلُ ــــــــْن تِْل   َشــــــــْيَبَة ِم

ة األوىل بالنسبة للوطء وهو    نبدأ أوًال بالكالم عن فدية املحظور، املسأ

: أوهلا: اجلامع، إذا جامع املحرم قبل التحلل األول، فإنه يرتتب عليه مخسة أمور
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والبدنة يعني من  ، إذن عليه بدنةِكْب َقِد اْرتُ  َنةٌ ه َبدَ ْطئِ وَ  ِيفِ : عليه بدنة، قال

  .اإلبل، عليه أين يذبح بدنة من اإلبل

اإلثم، وإفساد : الثاين من األمور التي ترتتب عىل اجلامع قبل التحلل األول

م ويفسد حجه، طبًعا اإلثم واإلفساد هذا إن كان َوإْفَسادٌ  مٌ إِثْ : احلج، قال ، إذن يأ

بعد التحلل األول فال يفسد احلج كام سيأيت قبل التحلل األول، وأما إذا كان 

  .إن شاء اهللا

، َوإْفَساٌد َوفِْدَيٌة َقَضا مٌ إِثْ : القضاء، قال: الثالث مما يرتتب عىل الوطء، قال

القضاء جيب عليه قضاء احلج من السنة القادمة، فيقيض هذه احلجة الفاسدة، 

و فيها اآلن خالص احلجة التي ه: عليه القضاء، هل معناها: طيب، إذا قلنا

  يرتكها ويميش؟

َ : جيب عليه امليض يف فاسده، وهذا معنى قوله: ال، قال ٌس اُم َما َأْفَسَد، َمخْ إْمت

  ، ما هي هذه اخلمس؟ْقَتَىض تُ 

، ونحن يف اإلثم، اإلفساد، الفدية، والقضاء، وإمتام ما أفسد: أوًال 

  .املربعات وضعنا اإلثم وإفساد احلج كالمها يف مربع واحد

ثم انتقل بعد ذلك إىل فدية املحظور املتعلقة بالصيد، إذا صاد املحرم فام 

جيب عليه املثل، أو اإلطعام، أو الصيام، خيري اإلنسان الذي : الذي عليه، نقول

م بني ثالثة أمور، إما أن يذبح املثل، ما معنى يذبح املثل؟   قتل صيًدا يف اإلحرا
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من مة، النعامة ما أقرب يشء هلا يعني إن صاد محامة مثًال، أو صاد نعا

عام، اإلبل وال البقر وال الغنم؟ نقول أقرب يشء هلا البدنة اإلبل، : هبيمة األ

  .فعليه إذا صاد نعامة أن يذبح بدنة من اإلبل، هذا املثل

إذا مل يرد أن يذبح املثل له خياٌر آخر، وهو اإلطعام، أن يطعم بقيمة املثل 

  .أو نصف صاع من غريهمساكني، لكل مسكني مد بر 

 ِيفِ : فإن مل يرد اإلطعام فإنه يصوم عن كل مسكني يوًما، هذا معنى قوله

يِْد ِمْثٌل  ، وهذا إن كان له مثٌل فإنه يأخذ املثل، أو يطعم عن كل مسكني أو الصَّ

  .يطعم بقيمة املثل مسكني، أو يصوم عن كل مسكني يوم

ِذيَن آَمنُوا َال َتْقُتُلوا { : والدليل عىل هذا، قول اهللا سبحانه وتعاىل َا الَّ َياَأهيُّ

ُكُم بِِه  ٌء ِمْثُل َما َقَتَل ِمَن النََّعِم َحيْ ًدا َفَجَزا ُْتْم ُحُرٌم َوَمْن َقَتَلُه ِمنُْكْم ُمَتَعمِّ ْيَد َوَأ الصَّ

اَرٌة َطَعاُم َمَساكَِني أَ  } ْو َعْدُل َذلَِك ِصَياًماَذَوا َعْدٍل ِمنُْكْم َهْدًيا َبالَِغ اْلَكْعَبِة َأْو َكفَّ

ائدة[   .، هذا بالنسبة للصيام]٩٥: ا

س،  ما سوى ذلك وهو فدية األذى، وهي مخسة أمور؛ اليل هي حلق الرأ

  .، وتغطية الرأسوتقليم األظافر، ولبس املخيط، والطيب

هذه اخلمسة فيها فدية أذى، ما هي فدية األذى؟ خيري فيها بني ثالثة أمور، 

ا ِصيَاًما ا الَزَماَوامهِس  ِيفِ : قال ام، إِمَّ ، يطعم ستة مساكني، َعاًماطَ َأْو ؛ أن يصوم ثالثة أ

  .، أن يذبح شاةً َأْو َدَما
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إذن هذا ما يتعلق باملحظورات، عندنا املحظورات مخسة منها فيها فدية 

ء الصيد، التخيري بني املثل أو اإلطعام أو الصيام، والوطء أذى، و واحد فيه جزا

  .احلكم فيهعرفنا 

يبقى معنا اآلن إذن مخسة، ستة سبعة، واملحظورات تسعة، طيب، ما 

  املتبقي منها؟

ًضا عقد النكاح، وعقد النكاح : املتبقي منها املبارشة وفيه شاة، واملتبقي أ

  .ليس فيه فدية

  :، قالثم بدأ الناظم بعد ذلك يف ذكر صفة احلج، ودخول مكة
ــــــــــــَة ِمــــــــــــْن َأْعــــــــــــ   َىل َوُرمْ َواْدُخـــــــــــْل إىل َمكَّ

  

ــــــــ  )٣٤٨( ــــــــاَب َبنِ ــــــــُرمْ  يَب ــــــــَك احلُ ــــــــْيَبَة ِمــــــــْن تِْل   َش

ُيسن دخول مكة من أعالها، من كدا، فانية كدا، واملسجد إذا أراد أن   

َشيَْبَة ِمْن تِلَْك  يَباَب َبنِ  َوُرمْ : يدخل املسجد فإنه يدخل من باب بني شيبة، قال

صحن فيام سبق، ولكنه اآلن غري ، وباب بني شيبة هذا كان موجوًدا يف الاحلُُرمْ 

موجود، باب بني شيبة اآلن غري موجود، وحمله إن كان موجوًدا، حمله بالنسبة 

م اآلن فهو يف الصحن   .لواقع املسجد احلرا

  .هذا ما يتعلق بدرسنا واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٢٩( )ءُ ربعااأل(: يوم - ١١٧: رقم الدرس

ـــــــــــ ــــ  )٣٤٩(  َوُقـــــــــــْل َمـــــــــــا َوَرَدا ىَوَقــــــــــِدِم الُيْمنَ َف الَبْيــــِت َســــْبعً وَ َطــــ مَّ ُث   َفاْعَمــــَدا اا

ـــــــــــــدْ : َواِجُبـــــــــــــهُ  ـــــــــــــُرْكِن احلََجـــــــــــــرِ  ءٌ َب ـــــــــــــــــــنِ وَ   )٣٥٠(  بِ ـــــــــــــــــــُه ِيفِ ةٌ يَّ ـــــــــــــــــــ ، َوَجْعُل َْرسِ   األَ

َـــــــــ ـــــــــْرتُ َمت ْهـــــــــُر َوالسَّ ـــــــــْبَعةِ َوالطُّ ْوَفــــــــةِ  َأْن َيْدُخَلــــــــُه ِيفِ  ْريِ ِمــــــــْن َغــــــــ  )٣٥١(  اُم السَّ   الطَّ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

ه وصحبه، ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا هو الدرس السابع عرش بعد ا

ف، بعدما ذكر النااحلنبيل نتكلم فيه عن واجبات ال ظم دخول مكة، قال يف طوا

ايض   : الدرس ا
ــــــــــــَة ِمــــــــــــْن َأْعــــــــــــَىل َوُرمْ    َواْدُخـــــــــــْل إىل َمكَّ

  

ــــــــ  )٣٤٨( ــــــــاَب َبنِ ــــــــُرمْ  يَب ــــــــَك احلُ ــــــــْيَبَة ِمــــــــْن تِْل   َش

ف     :، قالذكر ما يتعلق بالطوا

ـــــــــــ ــــ  )٣٤٩(  َوُقـــــــــــْل َمـــــــــــا َوَرَدا ىَوَقــــــــــِدِم الُيْمنَ َف الَبْيــــِت َســــْبعً وَ َطــــ مَّ ُث   َفاْعَمــــَدا اا

ـــــــــــــُرْكِن احلََجـــــــــــــرِ  ءٌ دْ َبـــــــــــــ: َواِجُبـــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــنِ وَ   )٣٥٠(  بِ ـــــــــــــــــــُه ِيفِ ةٌ يَّ ـــــــــــــــــــ ، َوَجْعُل َْرسِ   األَ

َـــــــــ ـــــــــْرتُ َمت ْهـــــــــُر َوالسَّ ـــــــــْبَعةِ َوالطُّ ْوَفــــــــةِ  َأْن َيْدُخَلــــــــُه ِيفِ  ِمــــــــْن َغــــــــْريِ   )٣٥١(  اُم السَّ   الطَّ

؛ يعني عند ىَوَقِدِم اليُْمنَ : قالدخول املسجد، : يتكلم الناظم اآلن عن أوًال 

، عند دخول املسجد، يقول َوُقْل َما َوَرَداتقدم الرجل اليمنى، دخول املسجد 

بسم اهللا، والصالة والسالم عىل رسول اهللا،  اغفر : عند دخول املسجد

ب رمحتك وا   .يل ذنويب، وافتح يل أ
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ت السالم، ومنك السالم، حيِّنا ربنا : ويقول عند رؤية البيت  أ

  .َما َوَرَدا َوُقْل : بالسالم، هذا معنى قوله

اعمد إىل طواف البيت سبًعا، يعني ؛ يعني َفاْعَمَدا ااَف الَبيِْت َسْبعً وَ طَ  مَّ ثُ 

  .سبعة أشواط، فيطوف بالبيت سبعة أشواط

  ما هي واجبات الطواف؟

احلجر، فإن بدأ بعده مل جيزئه ، أن يبدأ بركن بُِرْكِن احلََجرِ  ءٌ َبدْ : َواِجبُهُ : قال

ا أن اإلنسان جاء وبدأ الطواف بعد احلجر األسود، ذلك الشوط، طيب فرضن

فهذا الشوط غري جمزئ، البد أن يبدأه بركن احلجر، بأن حياذي احلجر األسود 

  .بكله

إنام «: النية؛ لقوله صىل اهللا عليه وسلم: الثاين من واجبات الطواف

ات ه طاف بالبيت من غري نية، كيف يطوف من غري نية؟»األعامل بال  ، فلو أ

يعني يبحث عن طفل مثًال ولده ضاع، صار يلف حول البيت، يبحث عنه، فال 

  .ما مل ينوي الطوافجيزئه ذلك 

َْرسِ  َوَجْعُلُه ِيفِ : أن جيعل البيت عن يساره، قال: الثالث ، يعني أن جيعل األَ

ف، وجيعل البيت البيت عن يساره، فال يصح أن يطوف بالعكس،  ينكس الطوا

  .يصحعن يمينه، هذا ال 

كذلك لو جعل البيت عن يمينه، ومشى القهقرى، فلن جيزئه ذلك، مشى 

  .القهقرى يعني مشى إىل اخللف
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بع الطهر، اليل هو الطهارة، فُيشرتط لصحة الطواف الطهارة : كذلك الرا

  .من احلدث األكرب، واحلدث األصغر والنجاسة

ْرتُ : سرت العورة، قال: اخلامس من واجبات الطواف عني وسرت ، يَوالسَّ

ف حال كشف العورة   .العورة، فال يصح الطوا

َ : السادس ْبَعةِ َمت ه ، أن يكمل السبعة أشواط حول الكعبة، فلو أاُم السَّ

  .طاف ستة أشواط مل جيزئه ذلك، نعم

؛ يعني من غري أن ُيدخل البيت، الكعبة الطَّْوَفةِ  َأْن َيْدُخَلُه ِيفِ  ِمْن َغْريِ : قال

ه دخل يف احلجر، فإنه قد دخل الكعبة يف  من غري أن يدخلها يف فه، فلو أ طوا

فه، فال جيزئه ذلك، بل البد أن يستوعب الكعبة بالطواف، وهلذا يقول  طوا

ال يصح أن يسعى فوق الشذلوان، اليل هو املكان الذي يمثل قاعدة : الفقهاء

ه  الكعبة، يمكن أن يصعد اإلنسان عليه، ال يصح أن يطوف فوق الشذلوان؛ أل

  .جزء من الكعبة

كذلك ال يصح أن يدخل من احلجر، اليل هو املكان املقوس، احلجر 

  .يدخل من جهة وخيرج من اجلهة األخرى؛ ألن احلجر من الكعبة

جبات الطواف   .هذا ما يتعلق بوا

كذلك عندنا رشٌط سابع سيأيت معنا وهو املواالة، فالبد من املواالة بني 

ه طاف ست ف، فلو أ ة أشواط ثم أكمل السابع بعد ساعتني، أو أشواط الطوا

  .ال جيزئه ذلك، بل البد أن يعيدبعد ثالث ساعات، 
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  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رم ُحم /  ٣٠() اخلميس(: يوم - ١١٨: رقم الدرس

ــــــــــ ــــــــــرْ ُســــــــــنَّ َتقْ  مَّ َوَواِل ُث ــــــــــُل احلََج ــــــــــــــــــ  )٣٥٢(  بِي   َكــــــــــــــــــَذا اْســــــــــــــــــتِالُمُه َوإال َفْلُيَرشْ

َعا َعـــــــــــَىل اَهلـَــــــــــَوالـــــــــــذِّ   )٣٥٣(  َكــــــــــــــَذا اْســــــــــــــتِالُم ُرْكنِــــــــــــــِه الــــــــــــــَيَامِين    َوانِ ْكُر َوالـــــــــــدُّ

ــــــــَع اْضــــــــطَِبا   ُقــــــــُدوًما َاْو لُِعْمــــــــَرٍة َحْيــــــــُث َلُطــــــــْف   )٣٥٤(  إِْن َيُطــــــــْف  عٍ َوَرَمــــــــٌل َم

  .عليكم ورمحة اهللالسالم 

ه وصحبه، ومن ، حلمد هللا وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

ائة من رشح النظم اجليل يف  وااله أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن عرش بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن سنن الطواف

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــ ــــــــــرْ  مَّ َوَواِل ُث ــــــــــُل احلََج ــــــــــــــــــ  )٣٥٢(  ُســــــــــنَّ َتْقبِي   َكــــــــــــــــــَذا اْســــــــــــــــــتِالُمُه َوإال َفْلُيَرشْ

َعا َعـــــــــــَىل اَهلـَــــــــــَوالـــــــــــذِّ   )٣٥٣(  َكــــــــــــــَذا اْســــــــــــــتِالُم ُرْكنِــــــــــــــِه الــــــــــــــَيَامِين    َوانِ ْكُر َوالـــــــــــدُّ

ــــــــَع اْضــــــــطَِبا   ُقــــــــُدوًما َاْو لُِعْمــــــــَرٍة َحْيــــــــُث َلُطــــــــْف   )٣٥٤(  إِْن َيُطــــــــْف  عٍ َوَرَمــــــــٌل َم

يات عن سنن الطواف،  هذه تتعلق  الِ َووَ يتكلم الناظم يف هذه األ

 مَّ ثُ : بواجبات الطواف، وقد سبق ذكرها وهي املواالة، وأما سنن الطواف، قال

ف، أن يقبل اإلنسان احلجر ُسنَّ َتْقبِيُل احلََجرْ  ، وهذا هو األول من سنن الطوا

األسود، لكن إذا مل يتيرس له تقبيل احلجر األسود، فإنه يستلمه بيشء ويقبل 

حمجل، ويقبل ما استلمه بيده إن تيرس، وأو بعصا، أو ذلك اليشء، إما يستلمه 

  .به
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هذا إذا مل يتيرس تقبيل احلجر، يستلمه بيشٍء ويقبل ما استلمه به، فإن مل 

 مَّ ثُ  يتيرس استالمه بيشٍء فإنه يشري إليه، هذا بالنسبة لألول، وهو تقبيل احلجر،

؛ يعني تقبيل احلجر، فإن مل يتيرس َرشْ َكَذا اْستِالُمُه َوإال َفْليُ  ُسنَّ َتْقبِيُل احلََجرْ 

  .؛ يعني فيشار إليهَفْليَُرشْ  فاستالمه، وإال إنه يشري إليه،

ف َكَذا اْستِالُم ُرْكنِِه : هو استالم الركن اليامين، قال: الثاين من سنن الطوا

  .، من غري تقبيلاليََامِين 

ف يذكر اهللا الذكر والدعاء عىل اهلوان؛ يعني أن : الثالث من سننن الطوا

  .عز وجل وأن يدعو اهللا عز وجل عىل هوان وخشوع واستكان

ًضا ف القدوم أو طواف العمرة، والرمل: ومن السنن أ هو  الرمل، يف طوا

ع يف امليش مع تقارب اخلطىاإلرس   .ا

وأما اخلامس فهو االضطباع، واالضطباع أن جيعل؛ يعني يكشف كتفه 

من من، وجيعل الرداء حتت إبطه األ من، وجيعل األ ، يعني يكشف كتفه األ

تم ترون هذا  رس، وأ من، وجيعل طريف الرداء عىل كتفه األ الرداء حتت إبطه األ

  .يف احلجاج، جتدون أكتافهم اليمنى مكشوفة يف الطواف

  .فاالضطباع مستحب يف طواف القدوم

ف   .أن يصيل ركعتني خلف املقام بعد الطواف: كذلك من سنن الطوا

مل واالضطباع يكون يف طواف القدوم، أو يف طواف العمرة، بالنسبة للر

  : وال يكون يف طواف اإلفاضة، وال يف طواف الوداع، وهذا معنى قول الناظم



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٨٨  

ــــــــَع اْضــــــــطَِبا ــــــــٌل َم ــــــــْف  عٍ َوَرَم   ُقـــــــُدوًما َاْو لُِعْمــــــــَرٍة َحْيـــــــُث َلُطــــــــْف   )٣٥٤(  إِْن َيُط

  .؛ هذا تتميم للبيتَحيُْث َلُطْف : وقوله

  .علق بسنن الطواف، واهللا أعلموهذا ما يت

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ صفر/ ٢() السبت(: يوم - ١١٩: رقم الدرس

ـــــــــــاِم َفلَِســـــــــــْعٍي يُ   )٣٥٥(  ْعــــــــــــــَدَها َواألْفَضــــــــــــــُل َوَرْكَعَتــــــــــــــاِن بَ    بِـــــــــــُل قْ َخْلـــــــــــَف اَملَق

ــــــَفا َمــــــَع اْلــــــ ءٌ َبــــــدْ : َواِجُبــــــهُ    َوَوَصــــــــــــــْل  ءٌ إْكــــــــــــــَامِل َســــــــــــــْبًعا َوِوال  )٣٥٦(  ـِمــــــَن الصَّ

  ُصــــــــُعوُدُه َشــــــــْيًئا َوِذْكــــــــٌر اْســــــــُتِحْب   )٣٥٧(  ْب دُ ِْنـــــــــــَأْســـــــــــَفَل َذْيـــــــــــِن اجلََبَلـــــــــــْنيِ وَ 

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

هذا الدرس التاسع عرش يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه 

  .عز وجل عن السعي بعد أن ذكرنا أحكام الطواف فيام سبقبإذن اهللا 

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــاِن بَ  ـــــــــــاِم َفلَِســـــــــــْعٍي يُ   )٣٥٥(  ْعــــــــــــــَدَها َواألْفَضــــــــــــــُل َوَرْكَعَت ـــــــــــَف اَملَق   ْقبِـــــــــــُل َخْل

؛ هذا يتعلق بالطواف، َخْلَف اَملَقامِ  ْعَدَها َواألْفَضُل َوَرْكَعَتاِن بَ : طبًعا قوله

  . ؛ يعني بعد الطواف يقبل إىل السعيْقبُِل َفلَِسْعٍي يُ : بقوله ثم بدأ يف السعي

ــــــَفا َمــــــَع اْلــــــ ءٌ َبــــــدْ : َواِجُبــــــهُ    َوَوَصــــــــــــــْل  ءٌ إْكــــــــــــــَامِل َســــــــــــــْبًعا َوِوال  )٣٥٦(  ـِمــــــَن الصَّ

  ُصــــــــُعوُدُه َشــــــــْيًئا َوِذْكــــــــٌر اْســــــــُتِحْب   )٣٥٧(  ْب دُ ِْنـــــــــــَأْســـــــــــَفَل َذْيـــــــــــِن اجلََبَلـــــــــــْنيِ وَ 

م فيه كالم عن واجبات السعي ثم الكالم عن السعي أهيا األ خوة الكرا

ف، كالم عن سنن السعي، أما واجبات السعي، طبًعا السعي يكون بعد ال طوا

  .ْقبُِل َفلَِسْعٍي يُ : قال

ف،  ويمكن أن نجعل هذا األول من واجبات السعي أن يكون بعد الطوا

بد أن ؛ يعني الَفلَِسْعٍي : فال يصح السعي إال بعد طواف، وهلذا قال الناظم

يكون السعي بعد الطواف، وال ُيشرتط املواالة بني الطواف والسعي، إنام 
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الة أن يكون السعي عقب الطواف مبارشة، وال يفصل بينهام  تستحب املوا

  .فاصل، هذا مستحب، لكن لو فصل بفاصل، فإنه ال يرض

َفامِ  ءٌ َبدْ : َواِجبُهُ : ، ما هي واجبات السعي، قالْقبُِل َفلَِسْعٍي يُ  :قال ، َن الصَّ

ه بدأ من  هذا هو األول من واجبات السعي أن يكون البدء فيه من الصفا، فلو أ

  .ذلك الشوط الذي بدأ فيه من املروةمل ُحيتسب  املروة

الذهاب سعية : إكامل السبعة، والسبعة: الثاين من واجبات السعي

املروة إىل ، ومن هذا واحد يعني إتيانه من الصفا إىل املروة والرجوع سعية،

  .الصفا هذا رقم اثنني، من الصفا إىل املروة ثالثة، وهكذا

إكامل السبعة، فال يصح أن يسعى مثًال ستة، يقترص عىل الستة، بل البد 

  .من إكامل السبعة

، والوالء بكثر  ءٌ َوِوال: الناظم املواالة، قال: الثالث من واجبات السعي

ل و هو املواالة، يعني أن يكون متوا   .ًياالوا

ه ذهب : كذلك من واجبات السعي استيعاب ما بني الصفا واملروة، فلو أ

من الصفا إىل ما قبل املروة، ومل يصل إىل املروة فال جيزئ، بل البد من 

  .استيعاب املكان الذي بني اجلبلني

أقل يشء يضع عقبه بحيث يصل إىل أسفل جبل املروة، : وهلذا يقولون

: ب، وليس بواجب، وهذا معنى قول الناظموأما صعود اجلبل فهذا مستح
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أن يصل إىل  ؛ يعني أن يستوعب ما بينهام، وأقل ذلكَأْسَفَل َذْيِن اجلََبَلْنيِ  َوَوَصْل 

  .أسفل اجلبل

؛ يعني األول من سنن ُصُعوُدُه َشيْئًا ْب دُ ِنْ وَ : سنن السعي، قال: وأما السنن

أو املروة، إن أمكن ذلك  د إىل اجلبل يف الصفاالصعو: السعي الصعود، الثاين

  .وحصل

الذكر املستحب، فيذكر اهللا عز وجل عند سعيه، : الثاين من سنن السعي

ع، بني العلمني األخرضين، يقول رب اغفر : ويقول بني العلمني عند اإلرسا

ت األعز األرحم   .وارحم إنك أ

، فلو سعى : كذلك من سنن السعي الطهارة؛ يعني أن يسعى متطهًرا

يات الدرس القادم، لكن قدمناها هنا ذلك،  حمدًثا صح وهذا سيأيت ذكره يف أ

  .لتامم املوضوع

الستارة؛ يعني أن يسرت عورته، وال شك أن سرت : كذلك من سنن السعي

ه  ه سعى بحيث ال يرا عورته عن أعني الناس هذا واجب، ولكن لو فرضنا أ

ه ك شف عن بعض أحٌد فانكشف يشء من عورته، فهذا هو حمل البحث، أو أ

  .عورته، فهذا هو حمل البحث

اهلرولة، واهلرولة تكون بني العلمني : اخلامس من سنن السعي

  .األخرضين، ومها يف مكان بطن الوادي
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يف سعيه عند الدعاء، وأن يدعو اهللا عز وجل : السادس من سنن السعي

َفا َواْملَْرَوَة مِ {: أول ما يأيت عند الصفا، يقرأ اآلية ِ إِنَّ الصَّ َّ : البقرة[} ْن َشَعاِئِر ا

، إىل آخر اآلية، ويدعو اهللا عز وجل عند الصفا وعند املروة كام جاء ]١٥٨

ال إ إال اهللا وحده ال : ذلك عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، يدعو ثم يقول

ال إ إال اهللا وحده ال رشيك، له : رشيك له، يعني ثالث مرات، ويقول بينهم

جز وعده، ك وله احلماملل د وهو عىل كل يشء قدير، ال إ إال اهللا وحده، أ

  .ونرص عبده، وهزم األحزاب وحده

  .وكذلك من السنن أن يطيل يف هذا الدعاء

هذا ما يتعلق برشح هذا الدرس، ونسأل اهللا عز وجل أن يكون علًام 

ه وصحبه  نافًعا، ولوجهه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .عنيأمج

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ٣() األحد(: يوم - ١٢٠: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــةْ َهــــــــــــــــــــــطَ  ُكوِر َوُدَعـــــــــــــــــا  )٣٥٨(  اَرٌة ِســــــــــــــــــــــَتاَرٌة َوَهْرَوَل   َلـــــــــــــــــهْ وَّ طَ  ءٌ َأْي للـــــــــــــــــذُّ

 َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ُذو َمت ـــــــــــــــي  )٣٥٩(  تُّــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع َوِيفِ َفْلَيَتَحلَّ ـــــــــــــــِرُم َحجـــــــــــــــا َوَيِف ـــــــــــــــٍة ُحيْ   َتْرِوَي

ـــــــــــــ ـــــــــــــوَ َْم تَ  ىِمنً ـــــــــــــطَ ِســـــــــــــٍع إَذا اَ َوي ـــــوِف َواْجَتَمـــــعْ  ٌس َيِســـــريُ مْ َشـــــ  )٣٦٠(  عْ َل   لْلُوُق

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

ه وصحبه، ومن وااله  احلمد هللا وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

ائة، من رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا هو الدرس العرشون بعد ا

التي ُتفعل بعد السعي، وكذلك عن أعامل يوم  احلنبيل، نتكلم فيه عن األعامل

  .الرتوية

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــــــةْ َهــــــــــــــــــــــطَ  ُكوِر َوُدَعـــــــــــــــــا  )٣٥٨(  اَرٌة ِســــــــــــــــــــــَتاَرٌة َوَهْرَوَل   َلـــــــــــــــــهْ وَّ طَ  ءٌ َأْي للـــــــــــــــــذُّ

 َ ــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ُذو َمت ـــــــــــــــي  )٣٥٩(  تُّــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع َوِيفِ َفْلَيَتَحلَّ ـــــــــــــــِرُم َحجـــــــــــــــا َوَيِف ـــــــــــــــٍة ُحيْ   َتْرِوَي

ـــــــــــــ ـــــــــــــوَ َْم تَ  ىِمنً ـــــــــــــطَ إَذا ِســـــــــــــٍع اَ َوي ـــــوِف َواْجَتَمـــــعْ  ٌس َيِســـــريُ مْ َشـــــ  )٣٦٠(  عْ َل   لْلُوُق

  : قوله

ــــــــــــــــــــــةْ َهــــــــــــــــــــــطَ  ُكوِر َوُدَعـــــــــــــــــا  )٣٥٨(  اَرٌة ِســــــــــــــــــــــَتاَرٌة َوَهْرَوَل   َلـــــــــــــــــهْ وَّ طَ  ءٌ َأْي للـــــــــــــــــذُّ

هذه من سنن السعي التي سبق ذكر بعضها يف الدرس السابق، إذن من 

يعني السعي الشديد  سنن السعي الطهارة، والستارة وهو سرت العورة، واهلرولة

والرقد بني العلمني األخرضين، وهذا السعي يكون للذكور ال لإلناث، ومن 



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٤٩٤  

ًضا الدعاء، وتطويل الدعاء عند الصفا وعند املروة، عىل الصفة التي  السنن أ

  .ذكرت

وأما ما بعد السعي فإن اإلنسان احلاج إما أن يكون متمتًعا، أو غري متمتع 

م عمرته، املتمتع يأيت بعمره، فإن فاملتمتع بعد السعي يتح ه يعترب قد أ لل؛ أل

م العمرة، فعليه إذن أن يتحلل   .أطاف وسعى فقد أ

، املتمتع انتهى من عمرته بعد السعي، ثم بعد ذلك ُحيرم باحلج يوم الرتوية

ويوم الرتوية حيرم باحلج، ويأيت إىل منى يوم الرتوية، ويبقى فيها إىل طلوع 

ثم بعد ذلك إذا طلعت الشمس يوم عرفة فإنه يدفع إىل  الشمس يوم عرفة،

  :عرفة، وهذا معنى قول الناظم

 َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْل ُذو َمت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍع َوِيفِ َفْليََتَحلَّ ـــــــــــــــِرُم َحجـــــــــــــــا َوَيِفـــــــــــــــي  )٣٥٩(  تُّ   َتْرِوَيـــــــــــــــٍة ُحيْ

؛ يعني يأيت منى يف يوم ىِمنً  َوَيِفييعني ويف يوم الرتوية حيرم باحلج، 

  :الرتوية، ثم قال

ـــــــــــــ ـــــوِف َواْجَتَمـــــعْ  ٌس َيِســـــريُ مْ َشـــــ  )٣٦٠(  عْ َلـــــــــــــطَ ِســـــــــــــٍع إَذا اَ َم تَ َويـــــــــــــوَ ْ ىِمنً   لْلُوُق

يات التي ستأيت يف الدرس القادم.. يعني يسري إىل عرفة للوقوف هبا،    .األ

م، فإن يبقى عىل إحرامه، ويأيت منى يوم  وأما غري املتمتع أهيا األخوة الكرا

ء يوم الرتوية إىل طلوع  الرتوية إىل طلوع الشمس، يعني املتمتع وغريه سوا

الشمس؛ إال أن املتمتع عليه أن يتحلل من عمرته بعد السعي، وعليه أن حيرم 

  .باحلج يوم الرتوية
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وأما غري املتمتع فإنه يبقى عىل إحرامه وال يتحلل، وهلذا ال حاجة أن حيرم 

ه باٍق عىل إحرامهيوم الرت   .وية؛ أل

اهللا عز وجل يكمل يف الدرس  هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء

  .القادم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ٤() االثنني(: يوم - ١٢١: رقم الدرس

ى َمْوِقَفــــــــــــهْ لَِفْجــــــــــــِر َنْحــــــــــــٍر يَ   )٣٦١(  ِمـــــــــْن َفْجــــــــِر يـــــــــوَ ِْم َعَرَفـــــــــةْ : َوَوْقُتــــــــهُ    َتَحــــــــــــرَّ

ــــ ـــــــ  )٣٦٢(  ـيــــُل ِمــــْن َوْقــــٍت َمــــَع اْلــــِزُئ الَقلِ َوُجيْ ـــــــجِّ ـ ـــــــاَن حلَ ِم إْن َك ـــــــْل  إْحَرا   َقـــــــْد َأَه

ــــــــــدِ َوَواِجــــــــــٌب إىل الُغــــــــــُروِب وَ  ـــــ  )٣٦٣(  ْب ُن ـــــالَتْنيِ بُ َمجْ ـــــْب ُع الصَّ ـــــا ُخطِ ـــــَد َم   َعْي

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :ا بعدأم... وااله

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  .نتكلم فيه عن أحكام الوقوف بعرفة

  :قال الناظم وفقه اهللا

ى َمْوِقَفــــــــــــهْ لَِفْجــــــــــــِر َنْحــــــــــــٍر يَ   )٣٦١(  ِمـــــــــْن َفْجــــــــِر يـــــــــوَ ِْم َعَرَفـــــــــةْ : َوَوْقُتــــــــهُ    َتَحــــــــــــرَّ

ــــ ـــــــ  )٣٦٢(  ـْلــــِزُئ الَقلِيــــُل ِمــــْن َوْقــــٍت َمــــَع اَوُجيْ ـــــــجِّ ـ ـــــــاَن حلَ ِم إْن َك ـــــــْل  إْحَرا   َقـــــــْد َأَه

ــــــــــدِ َوَواِجــــــــــٌب إىل الُغــــــــــُروِب وَ  ـــــ  )٣٦٣(  ْب ُن ـــــالَتْنيِ بُ َمجْ ـــــْب ُع الصَّ ـــــا ُخطِ ـــــَد َم   َعْي

م وقته من فجر يوم عرفة إىل فجر يوم  الوقوف بعرفة أهيا اإلخوة الكرا

فجر النحر،  النحر، فيجزئ اإلنسان أن يقف بعرفة حلظًة من فجر عرفة إىل

فَمن وقف ولو حلظًة من فجر يوم عرفة إىل فجر يوم النحر، وقف أي حلظة من 

ى بركن الوقوف بعرفة ٢٤هذا الوقت    :وهذا معنى قول الناظم. ساعة فقد أ

ى َمْوِقَفــــــــــــهْ لَِفْجــــــــــــِر َنْحــــــــــــٍر يَ   )٣٦١(  ِمـــــــــْن َفْجــــــــِر يـــــــــوَ ِْم َعَرَفـــــــــةْ : َوَوْقُتــــــــهُ    َتَحــــــــــــرَّ

  .قوف داخل حدود عرفةيعني البد أن يكون الو
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إًذا هذا الوقت املجزئ الذي جيزئ به إيش؟ الركن، ولكن هناك أمر 

ى  واجب وهو أن يقف جزًءا من الليل، فإذا كان وقوفه يف النهار فقط فقد أ

  .بالركن وفاته الواجب، كام سبقت اإلشارة إىل ذلك

  َوَواِجٌب إىل الُغُروِب  :قال الناظم

ذي ذكره الناظم يف البيت ء من الليل، وهو الهذا مع قول الواجب مع جز

  .الثالث

ئ؟ املجزئ حلظة من فجر طيب، ما هو املجز ؛َوَواِجٌب إىل الُغُروِب  :قال

  .يوم عرفة

   :قال

ى َمْوِقَفــــــــــــهْ لَِفْجــــــــــــِر َنْحــــــــــــٍر يَ   )٣٦١(  ِمـــــــــْن َفْجــــــــِر يـــــــــوَ ِْم َعَرَفـــــــــةْ : َوَوْقُتــــــــهُ    َتَحــــــــــــرَّ

ــــ ـــــــ  )٣٦٢(  ـَع اْلــــِزُئ الَقلِيــــُل ِمــــْن َوْقــــٍت َمــــَوُجيْ ـــــــجِّ ـ ـــــــاَن حلَ ِم إْن َك ـــــــْل  إْحَرا   َقـــــــْد َأَه

إًذا جيزئه ولو حلظًة يف هذه األربع وعرشين ساعة برشط أن يكون حمرًما، 

  .أما لو جاء ووقف بعرفة ومل يكن حمرًما ثم أحرم بعد ذلك فال جيزئ الوقوف

لصحة حجه بأن  يعني أن يكون أهًال ؛ َقْد َأَهْل  إْن َكاَن حلَجِّ  :األمر الثاين

يكون عاقًال، فال يصح حج املجنون مثًال، فلو كان جمنوًنا ووقف بعرفة حال 

اجلنون مل جيزئه ذلك، والواجُب أن يكون مع جزء من الليل، وهو معنى قول 

  .َوَواِجٌب إىل الُغُروِب  :الناظم
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الَتْنيِ بُ َمجْ  ْب ُندِ وَ  :بعض سنن الوقوف بعرفة، فقال رثم ذك َد َما َعيْ ُع الصَّ

  .ُخطِْب 

إًذا عندنا اخلطبة ثم اجلمع بني الصالتني، هذه من سنن الوقوف بعرفة، 

فُيستحب أن خيطب اإلمام خطبًة يف عرفة، ثم بعد هذه اخلطبة جيمع بني 

 :الصالتني، ومها الظهر والعرص، ويكون ذلك مجع تقديم، هذا معنى قوله

الَتْنيِ بُ َمجْ  ْب ُندِ وَ    .طِْب َعيَْد َما ُخ ُع الصَّ

هذا ما يتعلق هبذا الدرس، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ٥() ءُ الثالثا(: يوم - ١٢٢: رقم الدرس

َعا   َواْفتَِقــــــــــــــــــاَرا عَ َوُيْظِهـــــــــــــــــُر اخلُُشـــــــــــــــــو  )٣٦٤(  َواْســــــــــــــــتِْغَفارا ءَ َو ُيْكثِـــــــــــــــُر الـــــــــــــــدُّ

ـــــــــــءالِعَشـــــــــــا َصـــــــــــلِّ   )٣٦٥(  ٍة للَجْمـــــــــــــــعِ نَ َوِرسْ َعـــــــــــــــَىل اْســـــــــــــــتَِكا ـــــــــــاجلَْمعِ ْيِن ِهبَ   ا بِ

ْفَع َقْبــــَل   )٣٦٦(  ْشـــــــــَعرِ مَ َرْن بِ َفبِـــــــــْت لَِفْجـــــــــٍر َواذُكـــــــــ   ْصــــِف َلْيــــٍل َفــــاْحُظرِ نَوالــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثاين والعرشون بعد  حياكم

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن أعامل مزدلفة   .ا

  :قال الناظم وفقه اهللا، طبًعا قوله اآلن

َعا   َواْفتَِقــــــــــــــــــاَرا عَ َوُيْظِهـــــــــــــــــُر اخلُُشـــــــــــــــــو  )٣٦٤(  َواْســــــــــــــــتِْغَفارا ءَ َو ُيْكثِـــــــــــــــُر الـــــــــــــــدُّ

ه هذا يتع لق بإيش؟ بسنن الوقوف بعرفة، فهي تابعة للدرس السابق؛ أ

يكثر يف عرفة الدعاء واالستغفار ويظهر اخلشوع واالفتقار إىل اهللا والترضع 

  .إليه سبحانه وتعاىل

  :ثم بعد ذلك انتقل للكالم عن مزدلفة فقال

ـــــــــــءالِعَشـــــــــــا َصـــــــــــلِّ   )٣٦٥(  ٍة للَجْمـــــــــــــــعِ نَ َوِرسْ َعـــــــــــــــَىل اْســـــــــــــــتَِكا ـــــــــــْيِن ِهبَ   اجلَْمعِ ا بِ

ْفَع َقْبــــَل   )٣٦٦(  ْشـــــــــَعرِ مَ َرْن بِ َفبِـــــــــْت لَِفْجـــــــــٍر َواذُكـــــــــ   ْصــــِف َلْيــــٍل َفــــاْحُظرِ نَوالــــدَّ

صالة : العمل األول من أعامل مزدلفة: الكالم عن أعامل مزدلفة، أوًال 

  .ٍة للَجْمعِ نَ َوِرسْ َعَىل اْستَِكا :املغرب والعشاء مجًعا، قال
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وف بعرفة فإنه يسري إىل مزدلفة وعليه يعني أن اإلنسان إذا قىض الوق

  .السكينة

  .ٍة للَجْمعِ نَ َوِرسْ َعَىل اْستَِكا :قال

يعني إيش للجمع؟ اجلمع أحد أسامء مزدلفة، مزدلفة كانت ُتسمى مجًعا، 

  .وُتسمى مزدلفة، وُسميت مجًعا؛ ألن احلجاج كانوا جيتمعون فيها

  .معونطيب بعرفة، هل كانوا جيتمعون؟ ال، ما كانوا جيت

  كيف ما كانوا جيتمعون؟

يف السابق قبل اإلسالم، كانت قريش تسمي نفسها احلمس، وكانوا ال 

إن عرفة خارج احلرم، ونحن ال نجتمع : خيرجون إىل عرفة مع الناس، يقولون

  .مع الناس خارج احلرم وإنام نحن أهل احلرم فال نخرج منه

حلرم، فإذا ذهب الناس فكانوا يكونون مع الناس يف منى؛ ألن منى داخل ا

إىل عرفة، تكرهم قريش ومل يذهبوا معهم، ثم بعد ذلك يف مزدلفة جيتمعون مع 

  .الناس يف مزدلفة فُسميت مجًعا

يعني رس بسكينة ؛  ٍة للَجْمعِ نَ َوِرسْ َعَىل اْستَِكا :إًذا يصيل صالة املغرب، قال

يعني صل املغرب : باجلمع، ا بِاجلَْمعِ ْيِن ِهبَ ءالِعَشا َصلِّ ، ووقار إىل مزدلفة

  .والعشاء هبا مجًعا، وهذا اجلمع يكون مجع تأخري

. يعني بمزدلفة أو بجمع: هبا. املغرب والعشاء: العشاءين: صل العشاءين

  .يعني بجمع صالة املغرب مع صالة العشاء مجَع تأخري: باجلمع
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  .كذلك من أعامل مزدلفة املبيت هبا، فيبيت هبا إىل الفجر

  .َفبِْت لَِفْجرٍ : قال. عامهلا الذكر بعد الفجر عند املشعر احلراموكذلك من أ

يعني أن املرشوع واملستحب أن يبيت بمزدلفة إىل الفجر، وبعد الفجر 

م ويذكر اهللا عز وجل إىل أْن يسفر الصبح؛ يعني يظهر  يقوم عند املشعر احلرا

  .شيًئا من ضوء الشمس، لكن قبل أن تطلع

إىل الفجر، هذا هو املستحب، ولكن لو دفع بعد واملبيت بمزدلفة يكون 

ه، فيجزئ املبيت بمزدلفة إىل نصف الليل، فلو دفع بعد  نصف الليل أجزأ

نصف الليل فال بأس، وأما الدفع قبل نصف الليل فهو حمذور وممنوع، وإذا 

ْفَع  :خرج من مزدلفة قبل نصف الليل فعليه دم، وهو معنى قول الناظم َوالدَّ

  .ِف َليٍْل َفاْحُظرِ ْص نَقبَْل 

ه ال حيصل به : رظاح يعني امنع، امنع من اخلروج قبل نصف الليل؛ أل

  .الواجب، وَمن دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، فعليه دم

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ٦() ءُ ربعااأل(: يوم - ١٢٣: رقم الدرس
ــــــــــــِق    َويــــــــــــوَ َْم َنْحــــــــــــٍر اْرِم َواْنَحــــــــــــْر َواْحلِ

  

ـــــــــْف وَ   )٣٦٧( ـــــــــُب  ُط تِي ْ   ٌب َفـــــــــاْرُفِق َنـــــــــدْ َوَذا الرتَّ

ْط لَِرْمـــــــــــــــــــٍي َســـــــــــــــــــْبَعًة بِ      َجـــــــــــــــــــرِ حَ َواْرشِ

  

ـــــــــــٍت وَ نَ  ِيفِ   )٣٦٨( ـــــــــــِس َمْرًمـــــــــــى َوبَِوْق   ِريَطـــــــــــْف

  َرْمَيــــــــــــــــــــةِ  بُِكــــــــــــــــــــلِّ  َوُســــــــــــــــــــنَّ َتْكبِــــــــــــــــــــريٌ   

  

ــــــــــــــةِ َرْفــــــــــــــُع   )٣٦٩(   َيــــــــــــــٍد َوالَقْطــــــــــــــُع َعــــــــــــــْن َتْلبَِي

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا الدرس الثالث والعرشون بعد ا

  :حر ورشوط الرمياحلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أعامل يوم الن

  :قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــــِق    َويــــــــــــوَ َْم َنْحــــــــــــٍر اْرِم َواْنَحــــــــــــْر َواْحلِ

  

ـــــــــْف وَ   )٣٦٧( ـــــــــُب  ُط تِي ْ   ٌب َفـــــــــاْرُفِق َنـــــــــدْ َوَذا الرتَّ

ْط لَِرْمـــــــــــــــــــٍي َســـــــــــــــــــْبَعًة بِ      َجـــــــــــــــــــرِ حَ َواْرشِ

  

ـــــــــــٍت وَ نَ  ِيفِ   )٣٦٨( ـــــــــــِس َمْرًمـــــــــــى َوبَِوْق   ِريَطـــــــــــْف

  َرْمَيــــــــــــــــــــةِ  بُِكــــــــــــــــــــلِّ  َوُســــــــــــــــــــنَّ َتْكبِــــــــــــــــــــريٌ   

  

ــــــــــــــةِ   )٣٦٩( ــــــــــــــُع َيــــــــــــــٍد َوالَقْطــــــــــــــُع َعــــــــــــــْن َتْلبَِي   َرْف

يات الثالثة عن أعامل يوم النحر،    تكلم الناظم يف هذا املوضع، يف هذه األ

  .الرمي: فذكر أن أعامل يوم النحر، أوهلا

  .الرمي: ارم ،َويوَ َْم َنْحٍر اْرمِ  :قال

  .َواْنَحرْ  :قال .النحر: والثاين

  .َواْحلِِق : قال .احللق: والثالث

بع   .ُطْف وَ  :قال. طواف اإلفاضة: والرا
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الرمي، ثم النحر، ثم : وذكر الناظم أن هذا الرتتيب بني أعامل يوم النحر

احللق، ثم طواف اإلفاضة، أن هذا الرتتيب ندٌب وليس بواجب، يعني أن هذا 

الرتتيب مستحب وليس بواجب، فلو أن احلاج قّدم مثًال احلج عىل الرمي لصح 

تِيُب  :الناظم ذلك، وهلذا قال ْ يعني فارفق بنفسك وال تكلفها ؛ ٌب َفاْرُفِق َندْ َوَذا الرتَّ

ف عىل الرمي  فوق طاقتها، فإذا احتجَت أن حتلق قبل الرمي أو قدمَت الطوا

  .فإن هذا أمٌر ال بأس به

ْط  :ثم انتقل إىل رشوط الرمي باعتباره أول أعامل يوم النحر، فقال َواْرشِ

  .َجرِ حَ لَِرْمٍي َسْبَعًة بِ 

  .أن يكون بسبع حصيات: إًذا عندنا للرمي رشوط، أول هذه الرشوط

أن يكون بسبع : إًذا الرمي له رشوط وله سنن، سيبدأ بذكر الرشوط، أوهلا

  .حصيات

أن يكون الرمي باحلىص أو باحلجر، فال يصح مثًال أن يرمي بست : الثاين

ًضا أن يرمي بسبع قطع من احلديد ع ىل سبيل املثال، بل حصيات، وال يصح أ

  .البد أن يكون بحىص

  .أن يكون الرمي يف املرمى: الثالث

فلو رمى رمًيا مل يقع يف حمل املرمى فإن هذه الرمية غري ، ْفِس َمْرًمىنَ  ِيفِ  :قال

  .جمزئة أو هذه احلصاة غري جمزئة، بل البد أن تقع احلصيات يف املرمى

بع من الرشوط   .كون يف وقت الرميأن يكون يف الوقت، أن ي: الرا
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م بالنسبة ليوم النحر من منتصف الليل،  ووقت الرمي أهيا اإلخوة الكرا

ليلة مزدلفة، إىل غروب الشمس، غروب شمس يوم النحر، هذا هو وقت 

  .الرمي بالنسبة ليوم النحر، اليل هو مجرة العقبة الكربى

ام الترشيق، فإنه يبدأ من بعد زوال  وأما بالنسبة لرمي اجلمرات يف أ

الشمس اليل هو وقت دخول، يعني وقت أذان الظهر إىل غروب الشمس، هذا 

ام الترشيق   .أ

واملقصود بكونه طريا . ِريطَ وَ  :الرشط اخلامس من رشوط الرمي، قال

ه مل ُيرم به من قبل، أما إذا استعمل قبل ذلك يف الرمي فهذا ال جيزئ  يعني أ

  .الرمي به مرة أخرى

أن يكرب مع كل : السنة األوىل، َرْميَةِ  بُِكلِّ  َوُسنَّ َتْكبِريٌ  :قال: وأما سنن الرمي

  .يعني عند رمي كل حىص؛ َرْميَةِ  بُِكلِّ  َوُسنَّ َتْكبِريٌ  .حىص

يرفع يده عند الرمي . رفع يده حتى ُيرى بياض إبطه: والثاين من السنن

  .حتى يرى بياض إبطه

  .لرميقطع التلبية عند ابتداء ا: الثالث من السنن

  :إًذا التلبية بالنسبة للحاج، قال

  إًذا التلبية بالنسبة للحاج متى تنقطع؟ متى يقطع احلاج التلبية؟

  . يقطع احلاج التلبية عند رمي مجرة العقبة: نقول
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هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل اهللا عز وجل أن يكون علًام نافًعا 

ه وصحبه أمجعنيولوجه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حمم   .ٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ٧() اخلميس(: يوم - ١٢٤: رقم الدرس
ــــــ: َواْســــــَتْقبِِل الِقْبَلــــــَة قيــــــل   ىاْجَعــــــْل ِمنَ

  

ـــــــــــــا  )٣٧٠(   َعـــــــــــــِن الَيِمـــــــــــــِني َواْرِمَهـــــــــــــا ُدوَن َعنَ

ـــــــــــــ   ـــــــــــــطُ ْنيَ َب َوالِ  عِ وُل ـــــــــــــْمِس َوالـــــــــــــزَّ   الشَّ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣٧١(   اللَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل ْوُز ِيفِ َأوَىل َوال َجيُ

ِف َأوَّ    ــــــــــــــــــَوا ــــــــــــــــــِي َوالطَّ ْم ــــــــــــــــــِت الرَّ   ُل َوْق

  

  َصـــــــــــاِف ْنتِ ِمـــــــــــْن َلْيَلـــــــــــِة النَّْحـــــــــــِر بِـــــــــــاال   )٣٧٢(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  بع والعرشون بعد ا فهذا هو الدرس الرا

  .حلنبيل، نتكلم فيه عن صفة رمي اجلمرات وعن وقت رمي اجلمراتا

  :قال الناظم وفقه اهللا
ــــــ: َواْســــــَتْقبِِل الِقْبَلــــــَة قيــــــل   ىاْجَعــــــْل ِمنَ

  

ـــــــــــــا  )٣٧٠(   َعـــــــــــــِن الَيِمـــــــــــــِني َواْرِمَهـــــــــــــا ُدوَن َعنَ

ـــــــــــــ   ـــــــــــــطُ ْنيَ َب َوالِ  عِ وُل ـــــــــــــْمِس َوالـــــــــــــزَّ   الشَّ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣٧١(   اللَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل ْوُز ِيفِ َأوَىل َوال َجيُ

ِف َأوَّ    ــــــــــــــــــَوا ــــــــــــــــــِي َوالطَّ ْم ــــــــــــــــــِت الرَّ   ُل َوْق

  

  َصـــــــــــــــاِف ْنتِ ِمـــــــــــــــْن َلْيَلـــــــــــــــِة النَّْحـــــــــــــــِر بِاال  )٣٧٢(

ن    يات أوًال عن صفة الرمي أ يتكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل يف هذه األ

  يكون وجه الرامي عند رمي اجلمرة؟

أن األفضل بالنسبة للرمي،و هذا ُيضاف إىل ما سبق يف السنن، : املذهب

ايض ذكرنا سنن الرمي نضيف إليها استقبال القبلة، أن يرمي الدرس ا

مستقبل القبلة وتكون اجلمرة عن يمينه؛ يعني وجهه ال يكون إىل اجلمرة وإنام 

  .يكون وجهه إىل مكة واجلمرة عن يمينه ويرميها بإيش؟ بيده اليمنى
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  .هذا هو املذهب؛ ألن العبادة األفضل فيها استقبال القبلة

ه يستقبل اجلمرة عند رميها فتكون مكة عن يساره، ومنى : والقول الثاين أ

َعِن اليَِمِني  ىاْجَعْل ِمنَ : قيل :عن يمينه، وهذا القول الثاين الذي ذكره الناظم بقوله

يعني أن هذا القول قد يكون أسهل يف الرمي،و هو قول لبعض ؛ َواْرِمَها ُدوَن َعنَا

  .لقبلةالعلامء، والصحيح يف املذهب استقبال ا

ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل الكالم عن وقت رمي اجلمرات، فبني وقت 

ت ووقت رمي اجلمرات، عندنا مجرة العقبة، وقت األفضيلة ما بني  رمي اجلمرا

طلوع الشمس وزواهلا يعني األفضل أن يرميها بعد طلوع الشمس وقبل 

ْمِس  عِ ولُ طُ ْنيَ بَ  :زواهلا، وهذا معنى قول الناظم َوالِ الشَّ   .َأوَىل  َوالزَّ

  .إًذا األوىل أن يرميها بني طلوع الشمس والزوال

ء من نصف الليل إىل الغروب، من بعد نصف : األمر الثاين وقت اإلجزا

الليل، ليلة إيش؟ ليلة مزدلفة إىل غروب الشمس، وهذا أرشنا إليه يف الدرس 

   :السابق، وهو معنى قول الناظم
ــــــــــــــــــِي وَ  ْم ــــــــــــــــــِت الرَّ ُل َوْق ِف َأوَّ ــــــــــــــــــَوا   الطَّ

  

  َصـــــــــــاِف ْنتِ ِمـــــــــــْن َلْيَلـــــــــــِة النَّْحـــــــــــِر بِـــــــــــاال   )٣٧٢(

  .من منتصف الليل يف ليلة النحر، ليلة النحر أو ليلة مزدلفة بمعنى واحد  

إًذا هذا هو وقت اإلجزاء، جيزئ من بعد نصف الليل ليلة النحر إىل 

  .غروب الشمس، هذا هو املجزئ

   :لليل، وهلذا قال الناظموأما الوقت الذي ال جيوز الرمي فيه، هو ا
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ـــــــــــــ ـــــــــــــطُ ْنيَ َب َوالِ  عِ وُل ـــــــــــــْمِس َوالـــــــــــــزَّ   الشَّ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  )٣٧١(   اللَيـــــــــــــــــــــــــــــــــــايل ْوُز ِيفِ َأوَىل َوال َجيُ

يعني ال جيوز الرمي إيش؟ بعد غروب الشمس،و هلذا قلنا يف وقت   

ه ال جيوز الرمي يف الليل،  ء إنه من نصف الليل إىل غروب الشمس؛ أل اإلجزا

ز الرمي يف ال ام الترشيق، ومجرة وعدم جوا ليل يشمل اجلمرات الثالث يف أ

  .العقبة يف يوم العيد

وقت اجلمرات الثالث من الزوال : إًذا اجلمرات الثالث ما وقتها؟ نقول

إىل الغروب، فال جيوز يف الليايل؛ يعني ال جيوز بعد الغروب وال جيزئ قبل 

  .الزوال

ْنيَ بَ  :كره الناظم يف قولهانتبه هنا هذا الكالم الذي ذ.. وأما قول الناظم

َوالِ  عِ ولُ طُ  ْمِس َوالزَّ   .َأوَىل  الشَّ

ام الترشيق، وسيأيت إن شاء اهللا، واهللا  هذا املقصود يوم العيد وليس يف أ

ه وصحبه أمجعني   .أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/ ٩() السبت(: يوم - ١٢٥: رقم الدرس

ْمـــــــــــُي  ـــــــــــ ِيفِ  َوالرَّ َّ ـــــــــــَام اَأ ـــــــــــيٍق َك ـــــــــــُه وَ   )٣٧٣(  ِم َتْرشِ ـــــــــــتَ َصـــــــــــْفُت َلِكـــــــــــِن اْجَعَلنْ   َام ُحمْ

ــــــــــــــبَ  َواِل َرتِّ ـــــــــــــــــُي ُكلِّ   )٣٧٤(  ِب اِجلــــــــــــــَامَراْعــــــــــــــَد الــــــــــــــزَّ ـــــــــــــــــا َوُحـــــــــــــــــقَّ َرْم ـــــــــــــــــَه   اَراَهنَ

  َواْســــــــــــــَتْقبِِل الِقْبَلــــــــــــــَة ِعنْــــــــــــــَد َتــــــــــــــْنيِ   )٣٧٥(  ْعــــــــــَد االوَلَيــــــــــْنيِ بَ  ءً ْب ُدَعــــــــــاْنــــــــــدُ َوا

  .ورمحة اهللا السالم عليكم

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس اخلامس والعرشون بعد ا

عن أحكام الرمي يف  النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل

ام الترشيق   .جلمراتيعني رمي ا ؛أ

  :قال الناظم وفقه اهللا

ْمـــــــــــُي ِيفِ  ـــــــــــ َوالرَّ َّ ـــــــــــَام اَأ ـــــــــــيٍق َك ـــــــــــُه   )٣٧٣(  ِم َتْرشِ ـــــــــــتَ َوَصـــــــــــْفُت َلِكـــــــــــِن اْجَعَلنْ   َام ُحمْ

ــــــــــــــبَ  َواِل َرتِّ ـــــــــــــــــُي ُكلِّ   )٣٧٤(  ِب اِجلــــــــــــــَامَراْعــــــــــــــَد الــــــــــــــزَّ ـــــــــــــــــا َوُحـــــــــــــــــقَّ َرْم ـــــــــــــــــَه   اَراَهنَ

  الِقْبَلــــــــــــــَة ِعنْــــــــــــــَد َتــــــــــــــْنيِ  َواْســــــــــــــَتْقبِلِ   )٣٧٥(  ْعــــــــــَد االوَلَيــــــــــْنيِ بَ  ءً ْب ُدَعــــــــــاْنــــــــــدُ َوا

ام الترشيق، والناظم وفقه اهللا وضع قاعدة،  الكالم هنا عن الرمي يف أ

ْمُي ِيفِ  :فقال َّ  َوالرَّ يٍق َكَام اَأ يعني ما ذكرته لك من أحكام الرمي ؛ َوَصْفُت  ِم َتْرشِ

يف يوم العيد، نفس هذه األحكام ونفس هذه الرشوط ونفس هذه السنن تنطبق 

ام الترشيق إال ما أذكره له من الفروقعىل ا   .لرمي يف أ

ام الترشيق ورمي مجرة العقبة؟   فام هي الفروق بني رمي اجلمرات أ
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ت : الفرق األول ام الترشيق رمي اجلمرا أن الوقت يبدأ من الزوال، يف أ

ال يكون إال بعد زوال الشمس، زوال الشمس اليل هو وقت دخول صالة 

  .من الزوال: ت صالة الظهر، هذا معنىبداية وق. نعم. الظهر

َواِل َرتِّ بَ  َام ُحمْتَ َلِكِن اْجَعَلنُْه  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل   .ِب اِجلَامَراْعَد الزَّ

ه يكون حمتًام بعد الزوال،    إًذا الفرق األول هو أ

اجعله حمتًام؛ يعني اجعله واجًبا حمتًام بعد الزوال وال يكون قبل الزوال، 

  .الرمي يف يوم العيد فإنه يكون قبل الزوال الوقت األفضلبخالف 

َواِل َرتِّ بَ  :طيب، قال    .ِب اِجلَامَراْعَد الزَّ

اشرتاط الرتتيب بني اجلامر، يف يوم النحر ليس عندنا إال مجرة : الثاين

واحدة، وهي مجرة العقبة، فال ُيشرتط حينئٍذ الرتتيب، وأما يف اجلمرات التي 

ام ا لترشيق، فالبد من الرتتيب بينها بأن يبدأ باجلمرة الصغرى ثم تكون يف أ

  .الوسطى ثم الكربى

  ِب اِجلَامَراَرتِّ  :هذا هو الفرق الثاين، قال

ام الترشيق البد أن يكون يف  كذلك نبه هنا الناظم عىل أن الرمي يف أ

ف إيش؟ بخالف بخال، فال جيزئه يف الليل، اَراَهنَ َها َوُحقَّ َرْمُي ُكلِّ  :النهار، قال

الرمي يوم العيد فإنه جيزئه يف الليل السابق ال يف الليل الالحق، يعني جيزئ من 

  .بعد نصف ليلة النحر
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ام الترشيق ُيستحب الدعاء بعد  ًضا أن اجلمرات يف أ ومن الفروق أ

اجلمرة األوىل واجلمرة الثانية مستقبل القبلة، بخالف اجلمرة الثالثة مجرة العقبة 

ستحب الدعاء بعدها، وهلذا فإن يوم العيد إذا رمى مجرة العقبة ال يدعو فال يُ 

ام الترشيق فإنه يدعو فيه بعد األوىل والثانية، وهذا  بعدها بخالف الرمي أ

، يعني بعد اجلمرة األوىل؛ ْعَد االوَليَْنيِ بَ  ءً ْب ُدَعاْندُ َوا :معنى قول الناظم

  .واجلمرة الثانية

يعني عند : تني عند. يعني عند الدعاء ؛ِقْبَلَة ِعنَْد َتْنيِ َواْستَْقبِِل ال :قال

  .الدعاء عند اجلمرة األوىل واجلمرة الثانية

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ١٠() األحد(: يوم - ١٢٦: رقم الدرس
ـــــــــــــــــْت ِهبَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيِق َأوْ  ا َلَيـــــــــــــــــايلَ َوبِ   التَّْرشِ

  

ــــــــــــــــ  )٣٧٦( ٍط َرَأواَعجِّ   ْل بَِيــــــــــــــــْوَمْنيِ َعـــــــــــــــــَىل َرشْ

ــــــــــــــــــثَّالِث    ــــــــــــــــــَن ال ــــــــــــــــــْيَئْنيِ ِم   بِِفْعــــــــــــــــــِل َش

  

ــــــــــــــلُّ ُكــــــــــــــلُّ َمــــــــــــــا ِســــــــــــــَوى   )٣٧٧(   ِث اَنــــــــــــــاإلَحيِ

ــــــــــــٌق وَ    ــــــــــــٌي َوَحْل ــــــــــــْرضِ َطــــــــــــَرْم ُف الَف   َوا

  

ـــــــْعِي إْن َكـــــــاَن -  )٣٧٨(   َوِحـــــــْنيَ َتْقِيضـــــــ -بِالسَّ

  .ورمحة اهللا وبركاتهالسالم عليكم   

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس السادس والعرشون بعد ا

النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن املبيت يف منى 

  .والتحلل

  :ظم وفقه اهللا تعاىليقول النا

  .؛ يعني بمنىاَوبِْت ِهبَ 
ـــــــــــــــــْت ِهبَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيِق َأوْ  ا َلَيـــــــــــــــــايلَ َوبِ   التَّْرشِ

  

ــــــــــــــــ  )٣٧٦( ٍط َرَأواَعجِّ   ْل بَِيــــــــــــــــْوَمْنيِ َعـــــــــــــــــَىل َرشْ

ــــــــــــــــــثَّالِث    ــــــــــــــــــَن ال ــــــــــــــــــْيَئْنيِ ِم   بِِفْعــــــــــــــــــِل َش

  

ــــــــــــــلُّ ُكــــــــــــــلُّ َمــــــــــــــا ِســــــــــــــَوى   )٣٧٧(   ِث اَنــــــــــــــاإلَحيِ

ــــــــــــٌق وَ    ــــــــــــٌي َوَحْل ــــــــــــْرضِ َطــــــــــــَرْم ُف الَف   َوا

  

ـــــــْعِي إْن َكـــــــاَن بِ -  )٣٧٨(   َوِحـــــــْنيَ َتْقِيضـــــــ -السَّ

هنا يتكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل بعد ما ذكر املبيت بمنى ليايل الترشيق،   

  :يقول
ـــــــــــــــــْت ِهبَـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيِق َأوْ  ا َلَيـــــــــــــــــايلَ َوبِ   التَّْرشِ

  

ــــــــــــــــ  )٣٧٦( ٍط َرَأواَعجِّ   ْل بَِيــــــــــــــــْوَمْنيِ َعـــــــــــــــــَىل َرشْ
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جبات احلج، ولك أن إن املبيت بمنى ليايل الترشيق من وا: يقول الناظم

  تعجل بيومني عىل رشٍط رأوا يعني إيش؟

  .يعني أن اإلنسان يف احلج خمري بني التعجل والتأخر

َر {: قال اهللا عز وجل: التعجل َل ِيف َيْوَمْنيِ َفَال إِْثَم َعَلْيِه َوَمْن َتَأخَّ َفَمْن َتَعجَّ

  ].٢٠٣: البقرة[} َفَال إِْثَم َعَلْيهِ 

ناها أن خيرج من منى، يعني يبيت بمنى ليلة األوىل ثم التعجل يف يومني مع

يبيت بمنى الليلة الثانية ويكتفي بذلك، فال يبيت هبا مجيع ليايل الترشيق، بل 

ام الترشيق خيرج من منى قبل  يبيت ليلتني، ويرمي يومني ويف اليوم الثاين من أ

ٍط َرَأوا ْل بِيَْوَمْنيِ َعجِّ  :غروب الشمس، وهذا هو معنى قول الناظم   .َعَىل َرشْ

يعني جيوز لك أن تتعجل يف يومني برشط، ما هو هذا الرشط؟ الرشط أن 

خترج من منى قبل غروب الشمس، واضح؟ طيب، ثم انتقل إىل الكالم عن 

  .التحلل

  :ما هو التحلل األول؟ قال. حتلالن؛ حتلٌل أول وحتلٌل ثاين: والتحلل
ــــــــــــــــــثَّالِث  ــــــــــــــــــَن ال ــــــــــــــــــْيَئْنيِ ِم   بِِفْعــــــــــــــــــِل َش

  

ــــــــــــــلُّ ُكــــــــــــــلُّ َمــــــــــــــا ِســــــــــــــَوى   )٣٧٧(   ِث اَنــــــــــــــاإلَحيِ

حيصل باثنني من ثالثة أشياء، ويرتتب عىل التحلل األول : التحلل األول  

م ما عدا األمور املتعلقة بالنساء، وهي  ه حيل للحاج كل حمذورات اإلحرا أ

  .عقد النكاح واجلامع واملبارشة
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لل التحلل األول، ما هي هذه األمور الثالثة الذي إذا فعل اثنني منها حت

  .الرمي: أوًال : قال لك

ْعِي إْن َكاَن - َواُف الَفْرضِ طَ َرْمٌي َوَحْلٌق وَ  :قال   - بِالسَّ

  .هي الرمي؛ رمي اجلمرة يوم العيد: األمور الثالثة

ًضا: واحللق   .هذه من أعامل يوم النحر أ

  .َواُف الَفْرضِ طَ وَ  :املقصود به طواف اإلفاضة، وهلذا قال: والطواف

إن كان هذا الشخص مل يسع مع طواف القدوم، وعليه سعٌي، فإن و

ف أو بإيش؟ بالرمي  السعي هنا يتبع الطواف، فالبد أن يأيت بالسعي مع الطوا

ف مع السعي، أو بالرمي مع  يعني إما أن يأيت بالرمي واحللق أو باحللق والطوا

عى مع الطواف مع السعي إن كان قد بقي عليه السعي، وأما إن كان قد س

ف القدوم، فخالص يكفي الطواف؛ ألن السعي حصل   .طوا

فإنه : إًذا هذا التحلل األول حيصل باثنني من ثالثة، وأما التحلل الثاين

حيصل بتكميل الثالثة التي بقيت عليه من هذه الثالث، وهذا الذي سيذكره 

  .اهللاإىل آخر كالمه وفقه  ..َوِحْنيَ َتْقِيض  :الناظم يف الدرس القادم، قال

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ١١() االثنني(: يوم - ١٢٧: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــــــِه َحتَ  ــــــــــــــــــــــــٌل َكَمــــــــــــــــــــــــْل ثَالَِثَهـــــــــــــــــــــــا بِ   لُّ

  

ـــــــــــــــَذاَك ُيْســــــــــــــــَتَحْل َوُكـــــــــــــــلُّ َحمْ   )٣٧٩(   ُظـــــــــــــــوٍر بِ

ـــــــــــــــــــ     األُْضـــــــــــــــــــــِحَيةُ ْدُي َوالِفْدَيـــــــــــــــــــــُة وَ اهلـَـ

  

ـــــــــــــــــــةُ   )٣٨٠( َهـــــــــــــــــــا َثنِيَّ   َجْذَعـــــــــــــــــــُة َضـــــــــــــــــــْأٍن َغْريُ

ـــــــــــى   ـــــــــــا َكَف َه   َعـــــــــــْن َواِحـــــــــــٍد َشـــــــــــاٌة َوَغْريُ

  

  َعـــــــْن َســـــــْبَعٍة َكـــــــَام َرَوْوا َعـــــــْن ُمْصـــــــطَفى  )٣٨١(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من رشح النظم اجليل يف فهذا ه و الدرس السابع والعرشون بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اهلدي واألضحية

طبًعا قبل .. قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف الكالم عن اهلدي واألضحية

ايض ذكرنا ما يتعلق بالتحلل  الكالم عن اهلدي واألضحية، يف آخر الدرس ا

ايض، قالاأل   .َوِحْنيَ َتْقِيض  :ول والتحلل الثاين، قال الناظم يف آخر الدرس ا
ــــــــــــــــــــــــِه َحتَ  ــــــــــــــــــــــــٌل َكَمــــــــــــــــــــــــْل ثَالَِثَهـــــــــــــــــــــــا بِ   لُّ

  

ـــــــــــــــَذاَك ُيْســــــــــــــــَتَحْل َوُكـــــــــــــــلُّ َحمْ   )٣٧٩(   ُظـــــــــــــــوٍر بِ

يعني أن التحلل األول حيصل باثنني من الثالث، وحيل به كل ما سوى   

  .اإلناث

 :بقية الثالث هذه، وهذا معنى قولهوأما التحلل الثاين فيحصل بتكميل 

يعني حني تقيض الثالث من هذه األعامل التي هي الرمي ؛ ثَالَِثَها َوِحْنيَ َتْقِيض 
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ه  ف مع السعي هذا ُيعترب كأ ه قلنا الطوا واحللق والطواف مع السعي؛ أل

  .واحد

فحني تقيض ثالثها يعني حني تكمل الثالث كلها، به حتلل الكامل؛ يعني 

  .التحلل الثاين وهو التحلل الكامل حصل به

يعني إذا حتلل املحرم التحلل الثاين أو التحلل ؛ ُظوٍر بَِذاَك ُيْسَتَحْل َوُكلُّ َحمْ 

الكامل فقد حل له حمذورات اإلحرام حتى اجلامع، لو أراد أن جيمع زوجته بعد 

التحلل األول فليس له ذلك، ولكن إذا أراد أن جيامع زوجته بعد التحلل 

  .ثاين، فله أن جيامع بعد التحلل الثاينال

  :ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل أحكام اهلدي واألضحية، قال
ــــــــــــــــــــــــِه َحتَ  ــــــــــــــــــــــــٌل َكَمــــــــــــــــــــــــْل ثَالَِثَهـــــــــــــــــــــــا بِ   لُّ

  

ـــــــــــــــَذاَك ُيْســــــــــــــــَتَحْل َوُكـــــــــــــــلُّ َحمْ   )٣٧٩(   ُظـــــــــــــــوٍر بِ

  اهلدي واألضحية  
ـــــــــــــــــــ   ْدُي َوالِفْدَيـــــــــــــــــــــُة َواألُْضـــــــــــــــــــــِحَيةُ اهلـَـ

  

َهـــــــــــــــــــا  )٣٨٠( ـــــــــــــــــــةُ  َجْذَعـــــــــــــــــــُة َضـــــــــــــــــــْأٍن َغْريُ   َثنِيَّ

ـــــــــــى   ـــــــــــا َكَف َه   َعـــــــــــْن َواِحـــــــــــٍد َشـــــــــــاٌة َوَغْريُ

  

  َعـــــــْن َســـــــْبَعٍة َكـــــــَام َرَوْوا َعـــــــْن ُمْصـــــــطَفى  )٣٨١(

واع   : والثاين. اهلدي: األول: الكالم يف الذبائح، الذبائح عندنا ثالثة أ

  .األضحية: والثالث. الفدية

 وهذه الثالث كلها تكون من، اهلدي والفدية واألضحية: قال الناظم

  إيش؟ 

  .نعم كذلك العقيقة ستأيت معنا، العقيقة، صح، رابعها
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هذه أجناسها إنام تكون من الغنم، والغنم جتزئ عن واحد، يف اهلدي ويف 

الفدية ويف األضحية ال جتزئ الغنمة أو الشاه إال عن شخٍص واحد، وأما اإلبل 

  .والبقر سيأيت أهنا جتزئ عن سبعة كام سيأيت

  زئ عن واحد، وما السن الذي جيزئ يف الغنم؟طيب بالنسبة للغنم جت

  .إن كان من الضأن، فالبد أن يكون جزعة من الضأن فام فوق: قال لك

واجلزعة هي ما هلا ستة أشهر، فال جيزئ من الضأن ما دون ستة أشهر، 

اعز هو ما له سنتان، فال جيزئ  اعز فإنه يكون من الثني، ثني ا وإن كان من ا

اعز أو ستة أشهر من الضأنهلذه الذبائح أق   .ل من سنة من ا

وأما اجلنس الثاين من أجناس الذبائح فهو البقر وجيزئ عن سبعة، 

  .ثنيٌّ وهو ما له سنتان: واملجزئ فيه

ًضا من ثني، وثني اإلبل ما له : والثالث اإلبل وجيزئ عن سبعة، والبد أ

يعني عندنا ؛ َها َثنِيَّةُ َجْذَعُة َضأٍْن َغْريُ  :مخس سنوات، وهذا معنى قول الناظم

اعز كلها من  اعز وعندنا اإلبل وعندنا البقر، الضأن وا الضأن وعندنا ا

  .أجناس إيش؟ الغنم

جزعُة ضأٍن؛ يعني جيزئ يف الضأن اجلزعة، وما سوى الضأن فالبد : فقال

اعز ما هلا سنة، والثنية من البقر ما هلا سنتان،. فيه من الثنية والثنية  والثنية من ا

  .من اإلبل ما هلا مخس سنوات

  .يعني الشاة جتزئ عن واحدٍ ؛ َعْن َواِحٍد َشاةٌ  :طيب، كم جيزئ عن كم؟ قال
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َها َكَفى يعني غري الشاة وهو البقرة والناقة اإلبل والبقر، ؛ َعْن َسْبَعةٍ  َوَغْريُ

َها َكَفى :قال إلبل تكفي عن فيكفي الواحدة من البقر أو من ا؛ َعْن َسْبَعةٍ  َوَغْريُ

  .إيش؟ عن سبعة

يعني كام ُروي هذا يف احلديث عن املصطفى ؛ َكَام َرَوْوا َعْن ُمْصطَفى :قال

  .صىل اهللا عليه وسلم

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٦/ فر ص/  ١٢() ءُ الثالثا(: يوم - ١٢٨: رقم الدرس

  ءُ َوال َمِريَضـــــــــــــــــــــــــٌة َوال الَعْرَجـــــــــــــــــــــــــا  )٣٨٢(  ءُ َوالَعْجَفـــــــــــــا ءُ ِزُئ الَعــــــــــــْوَراال ُجتْــــــــــــ

ًْضــــــــــــــــــا َوال اهلَــــــــــــــــــ ا ءُ امتْ َأ ــــــــــــــــــدَّ   ءُ َفــــــــــــِذي َســـــــــــــَوا  ءٌ َكــــــــــــَذاَك َعْضـــــــــــــَبا  )٣٨٣(  ءُ َواجلَ

ا َوُجتْـــــــــــ ـــــ  )٣٨٤(  ـَواْلـــــــــــ ءُ َواجلَـــــــــــامَّ ُء ِزُئ الَبـــــــــــْرتَ ـــــْل َوْهـــــ اُأْذًنـــــ عُ َخِيصُّ َواَملْقُطـــــوـ   َو َق

ائة من رشح النظم اجليل  احلمد هللا، هذا الدرس الثامن والعرشون بعد ا

  .يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن عيوب األضاحي

  :قال الناظم وفقه اهللا

  ءُ َوال َمِريَضـــــــــــــــــــــــــٌة َوال الَعْرَجـــــــــــــــــــــــــا  )٣٨٢(  ءُ َوالَعْجَفـــــــــــــا ءُ ِزُئ الَعــــــــــــْوَراال ُجتْــــــــــــ

ًْضــــــــــــــــــا َوال اهلَــــــــــــــــــ ا ءُ امتْ َأ ــــــــــــــــــدَّ   ءُ َفــــــــــــِذي َســـــــــــــَوا  ءٌ َكــــــــــــَذاَك َعْضـــــــــــــَبا  )٣٨٣(  ءُ َواجلَ

ا َوُجتْـــــــــــ ـــــ  )٣٨٤(  ـَواْلـــــــــــ ءُ َواجلَـــــــــــامَّ ُء ِزُئ الَبـــــــــــْرتَ ـــــْل  اُأْذًنـــــ عُ َخِيصُّ َواَملْقُطـــــوـ   َوْهـــــَو َق

الكالم هنا عن العيوب التي تكون يف األضحية، والعيوب التي تكون يف 

  .يوب التي متنع من إجزاء األضحيةالع: النوع األول: األضحية عىل نوعني

ال جتزئ العوراء، وهي : وهذه العيوب ذكر منها الناظم عدة عيوب، قال

  .التي انخسفت عينها، هذه هي العوراء

  .والعجفاء، يعني ال جتزئ العجفاء، وهي اهلزيلة شديدة اهلزال: الثاين

  .كذلك ال جتزئ املريضة التي فيها مرٌض يؤثر عىل حلمها

  .جتزئ العرجاء؛ التي ال تستطيع امليش مع الصحيحات كذلك ال

ًضا ال جتزئ اهلتامء، وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها   .كذلك أ
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األسنان التي تكون يف فم الثنايا، إذا ذهبت من أصلها هذه ُتسمى : الثنية

  .اهلتامء

جّف . واجلداء هي التي ليس هلا لبٌن يف رضعها: كذلك ال جتزئ اجلداء

  .عن اللبن رضعها

د بالعقباء هي التي ذهب أكثُر من نصف : كذلك ال جتزئ العقباء، واملرا

  .قرهنا، أو أذهنا

  .إًذا العقباء التي ذهب أكثر من نصف قرهنا أو أذهنا، ال جتزئ

ِزُئ َوُجتْ  :هناك عيوب أخرى ال متنع من اإلجزاء، ذكرها الناظم بقوله

ا    .ءُ البَْرتَ

  .ليس هلا ذنب، ليس هلا ذيل واملقصود بالبرتاء هي التي

ه : كذلك اجلامء وهي التي ليس هلا قرٌن، ِخلقًة، يعني ما هو ُقطع قرهنا؛ أل

لو ُقطع أكثر من نصف القرن ال جتزئ، لكن هذه أصًال ُخلقت بغري قرٍن، ليس 

  .هلا قرن من حيث اِخللقة، هذا ال يرض

ُقطعت  كذلك من العيوب التي ال متنع اإلجزاء اخليص، وهو الذي

خصيتاه، أما املجبوب الذي ُجب يعني ُقطع ذكره مع اخلصيتني، ال، هذا ال 

  .جيزئ
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كذلك من العيوب التي ال متنع ما كان مقطوًعا من أذنه لكن كان القطع 

أقل من النصف، أما إذا زاد القطع عن نصف األذن، هذا ال جيزئ، وإن كان 

  .القطع يف األذن أقل من نصفها فهذا جيزئ

ء، هذه  العيوب التي تتعلق باألضاحي، عرفنا منها ما الذي يمنع اإلجزا

ء، ونسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، وصىل اهللا  وما الذي ال يمنع اإلجزا

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ١٣() ءُ األربعا(: يوم - ١٢٩: رقم الدرس
ـــــــَوَوْقـــــــُت َذْبـــــــٍح ِمـــــــْن    ـَصـــــــالِة الِعيـــــــِد لِْل

  

ــــــــــ  )٣٨٥( ــــــــــهُ . َيْوَمْنيِ ـ ــــــــــْل : َعنْ ًْضــــــــــا ُقبِ ــــــــٌث َأ   ثَالـِـ

لِــــــــــــــــــــــــــــِد َأْن يَ    ــــــــــــــــــــــــــــعُ َوُســــــــــــــــــــــــــــنَّ لِلَوا   اقَّ

  

ا َعـــــــــــــــــْن ُكـــــــــــــــــلِّ   )٣٨٦(   َمْوُلـــــــــــــــــوٍد َوإْن َيُشـــــــــــــــــقَّ

ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــَع َعَرشْ   لَِســـــــــــــــــابٍِع َأْو يـــــــــــــــــوَ َْم َرابِ

  

ـــــــــــ  )٣٨٧( ـــــــــــْيَن ُث ـــــــــــ مَّ َأْو َواِحـــــــــــٍد ِعْرشِ ـــــــــــا َيُرسْ   َم

  .ة اهللالسالم عليكم ورمح  

ائة يف رشح النظم  احلمد هللا، هذا هو الدرس التاسع والعرشون بعد ا

اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة أحكام األضحية، 

  .والكالم عن وقت ذبح األضحية، ثم نتكلم عن أحكام العقيقة

  :قال الناظم وفقه اهللا
ـــــــَوَوْقـــــــُت َذْبـــــــٍح ِمـــــــْن َصـــــــالِة الِعيـــــــ   ـِد لِْل

  

ــــــــــ  )٣٨٥( ــــــــــهُ . َيْوَمْنيِ ـ ــــــــــْل : َعنْ ًْضــــــــــا ُقبِ ــــــــٌث َأ   ثَالـِـ

لِــــــــــــــــــــــــــــِد َأْن يَ    ــــــــــــــــــــــــــــعُ َوُســــــــــــــــــــــــــــنَّ لِلَوا   اقَّ

  

ا َعـــــــــــــــــْن ُكـــــــــــــــــلِّ   )٣٨٦(   َمْوُلـــــــــــــــــوٍد َوإْن َيُشـــــــــــــــــقَّ

ــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــَع َعَرشْ   لَِســـــــــــــــــابٍِع َأْو يـــــــــــــــــوَ َْم َرابِ

  

ـــــــــــ  )٣٨٧( ـــــــــــْيَن ُث ـــــــــــ مَّ َأْو َواِحـــــــــــٍد ِعْرشِ ـــــــــــا َيُرسْ   َم

  .بالنسبة لألضحية ثم بالنسبة للعقيقة الكالم هنا أوًال عن وقت الذبح  

نبدأ بوقت الذبح بالنسبة لألضحية يبدأ من صالة العيد، فال يصح 

لإلنسان أن يذبح أضحيته إال بعد صالة العيد، فإن كان يف مكان ال ُيصىل فيه 

  .العيد، فبعد قدره؛ يعني بعد قدر أداء صالة العيد

العيد وعندنا يومان بعده، صار ويستمر الذبح إىل يومني، يعني عندنا يوم 

ام، يوم العيد العارش، ويوم احلادي عرش، ويوم الثاين  املجموع كم؟ ثالثة أ

ام الترشيق، وهذا هو معتمد املذهب، وهناك  عرش، فيوم العيد ويومان من أ
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ام  ام الترشيق، فتكون أ ر الذبح إىل الثالث من أ قوٌل آخر رواية وهو استمرا

ام الترشيق الثالثة، والصحيح من املذهب أن  الذبح أربعة، يوم العيد ومجيع أ

ام الذبح ثالثة فقط، وليس هناك يوم رابع، يوم العيد ويومان بعده   .أ

  .َوَوْقُت َذْبٍح ِمْن َصالِة الِعيِد لِْليَْوَمْنيِ  :والناظم قال

ًْضا ُقبِْل : َعنْهُ  :ثم قال رمحه اهللا، يعني عنه، يعني عن اإلمام أمحد ؛ ثَالٌِث َأ

وهذا مصطلح سائر ودارج يف كتب احلنابلة، إذا قرأَت كلمة وعنه، فاعرف أن 

د، ورواية عنه؛ يعني رواية عن اإلمام أمحد   .املرا

ًْضا ُقبِْل  ام الترشيق؛ ثَالٌِث َأ فتكون . يعني يصح الذبح يف اليوم الثالث من أ

ام الذبح كم؟ أربعة عىل هذا القول   .أ

  :ك للكالم عن العقيقة، قالثم انتقل بعد ذل
لِــــــــــــــــــــــــــــِد َأْن يَ  ــــــــــــــــــــــــــــعُ َوُســــــــــــــــــــــــــــنَّ لِلَوا   اقَّ

  

ا َعـــــــــــــــــْن ُكـــــــــــــــــلِّ   )٣٨٦(   َمْوُلـــــــــــــــــوٍد َوإْن َيُشـــــــــــــــــقَّ

  :فقرر لنا هنا أن العقيقة سنة، قال  
لِــــــــــــــــــــــــــــِد َأْن يَ  ــــــــــــــــــــــــــــعُ َوُســــــــــــــــــــــــــــنَّ لِلَوا   اقَّ

  

ا َعـــــــــــــــــْن ُكـــــــــــــــــلِّ   )٣٨٦(   َمْوُلـــــــــــــــــوٍد َوإْن َيُشـــــــــــــــــقَّ

ثى، قال   ء كان ذكًرا أم أ يعني أن العقيقة سنة، حتى لو شق ؛ اَوإْن َيُشقَّ  :سوا

ء شاة وذبحها واضطر يف ذلك إىل  لد دفُع قيمة العقيقة لرشا عىل هذا الوا

واضح؟ هذا معنى . ُيستحب لك أن تقرتض. اقرتض: االقرتاض، فنقول له

  .وأن يشق
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يعني أن اإلنسان إن قادًرا عىل ذبح العقيقة فاحلمد هللا، وإن كان عاجًزا 

ًضا ُيستحب له أن يقرتض ليعقلكنه قادٌر عىل   . االقرتاض والوفاء بعد ذلك، أ

أرجو أن خيلف اهللا عز : وقد ُسئل اإلمام أمحد رمحه اهللا عنه ذلك، فقال

  .وجل عليه

وقت العقيقة يف اليوم السابع، إذا ُولد : طيب، ما هو وقت العقيقة؟ نقول

، وعىل هذا فِقس، اليوم املولود يف يوم السبت مثًال فالذبح يكون يف يوم اجلمعة

السابع وليس يف اليوم الثامن، يعني لو ُولد يف يوم السبت فهل نذبح يف يوم 

ال، يوم اجلمعة؛ ألن يوم الوالدة : السبت وال نذبح يف يوم اجلمعة؟ نقول

ه ُولد يف اليوم الذي بعده؛ ألن الليل يتبع  حمسوب، وإن ُولد يف الليل ُيعترب كأ

اليوم السابق، يتبع اليوم اآليت الالحق، فمثًال إذا غربت  اليوم الالحق وليس

الشمس يوم اجلمعة، ففي يوم اجلمعة غربت الشمس، فقد دخلنا يف ليلة 

  واضح؟. السبت

طيب، إًذا ُتذبح العقيقة يف اليوم السابع، فإن مل يتيرس ذبحها يف اليوم 

بع عرش، قال فإن مل يتيرس ، َأْو يوَ َْم َرابَِع َعَرشْ لَِسابٍِع  :السابع فإهنا ُتذبح يف اليوم الرا

ْينَ  :يف الرابع عرش فإنه يذبحها يف احلادي والعرشين، قال   .َأْو َواِحٍد ِعْرشِ

و هنا للرضورة الشعرية  ومقصوده أو واحٍد وعرشين، لكنه حذف الوا

  .ملراعاة الوزن
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عد فإن مل يتيرس ذبحها يف احلادي والعرشين، فإنه يذبحها متى ما تيرس ب

عى بعد الواحد والعرشين ال ُتراعى األسابيع، فلو تيسري مخسة  ذلك، وال ُيرا

وعرشين يذبح مخسة وعرشين، ستة وعرشين، سبعة وعرشين إىل آخره، 

  .يذبحها متى ما تيرس بعد ذلك

هذا ما تعلق بأحكام األضحية وأحكام العقيقة، نسأل اهللا جل وعال أن 

ه جيعلنا ممن يتفقهون يف الدين، وص ىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ١٤() اخلميس(: يوم - ١٣٠: رقم الدرس

ـــــــــــــْن ذَ  ـــــــــــــبِيَّةِ َع   األَْحَكـــــــــاِم َكاألُْضـــــــــِحيَّةِ  َشـــــــــاًة َوِيفِ   )٣٨٨(  َكـــــــــــــٍر َشـــــــــــــاَتْنيِ َوالصَّ

ـــــــــــــــا ال ُجتْـــــــــــــــ ـــــــــــــــِزُئ الَلِكنََّه ْ ــــــــــــــ  )٣٨٩(  َكَة ِيفِ رشِّ ــــــــــــــي َدٍم َوال َتْكِرسْ ــا َتِف   ِعَظاَمَهــــــــــــ

ـــوُف َفـــاَت احلَـــجُّ فَ  ـــُه الُوُق ـــْن َفاَت ــــَم ـــــ َمـــــا َبَطـــــْل قْ يُْكِمْل بُِعْمـــــَرٍة، َويَ ـــــ  )٣٩٠(   ْل   ِيضْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة من حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، و هو الدرس الثالثون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة أحكام العقيقة ثم عن 

ة الفوات، فوات احلج   .مسأ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــْن ذَ  ـــــــــــــبِيَّةِ َع   األَْحَكـــــــــاِم َكاألُْضـــــــــِحيَّةِ  َشـــــــــاًة َوِيفِ   )٣٨٨(  َكـــــــــــــٍر َشـــــــــــــاَتْنيِ َوالصَّ

ـــــــــــــــا ال ـــــــــــــــ ُجتْـــــــــــــــَلِكنََّه ْ ــــــــــــــي  )٣٨٩(  َكَة ِيفِ ِزُئ الرشِّ ــا َتِف ــــــــــــــ ِعَظاَمَهــــــــــــ   َدٍم َوال َتْكِرسْ

ت، فقال   :ثم تكلم عن الفوا

ـــوُف َفـــاَت احلَـــجُّ فَ  ـــُه الُوُق ـــْن َفاَت ــــَم ـــــ َمـــــا َبَطـــــْل قْ يُْكِمْل بُِعْمـــــَرٍة، َويَ ـــــ  )٣٩٠(   ْل   ِيضْ

م عن العقيقة، نذكر فيها الكالم عن الفروق  الكالم أوًال أهيا اإلخوة الكرا

ه قال ويف األحكام كاألضحية؛ يعني أن األصل أن : بني العقيقة واألضحية؛ أل

العقيقة تشرتك يف أحكامها مع األضحية، فام ذكرناه يف األضحية من أجناس 
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ء  انعة من اإلجزا الذبائح وما ذكرناه من سن الذبيحة وما ذكرناه من العيوب ا

  ما هي الفروق بني العقيقة واألضحية؟ تشرتك فيه األضحية مع العقيقة، لكن

أول فرٍق من الفروق هو وقتها، فقد سبق معنا أن وقت األضحية من بعد 

ووقت العقيقة قلنا السابع فإن مل يتيرس . صالة العيد إىل يومني بعد العيد

بع عرش، فإن مل يتيرس فاحلادي والعرشين، وإن كان هنا ننبه أن وقت  فالرا

ء بالنسبة لل ، اإلجزا عقيقة يبدأ بعد الوالة، فلو ذبحها قبل السابع أو بعده أجزأ

ام هنا عىل وجه االستحباب   .لكن مراعاة األ

شاة واحدة عن الرجل : فبالنسبة لألضحية قلنا. عددها: الثاين من الفروق

وأهل بيته، وأما بالنسبة للعقيقة، فإهنا عن الغالم شاتان، وعن اجلارية شاٌة، 

  .الصبية شاةعن ذكٍر شاتني، و

ثى، ، نعم يعني يذبح عن الذكر شاتني، ويذبح عن الصبية شاة، وهي األ

ثى   .هذا هو الفرق الثاين. وهو املقصود الغالم الذكر واجلارية األ

ه ال جتزئ الرشكة يف العقيقة بخالف : الفرق الثالث من الفروق أ

ضحية جتزئ هبا األضحيَّة أو األضحَية، جيوز هذا وهذا، فقد سبق معنا أن األ

الرشك يف اإلبل والبقر، فيجوز أن ُتذبح البقرة عن سبعة،و كذلك البدنة يعني 

من اإلبل ُتذبح عن سبعة، بخالف العقيقة فإذا أراد أن يذبح من اإلبل أو من 

  .البقر فإهنا تكون عن واحد، وال تكون عن سبعة
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ليد، فأرادوا أن يذ بحوا بدنة يعني لو كان عندنا سبعة كلهم جاءهم موا

ِزُئ َلِكنََّها ال ُجتْ  :ال جيزئ ذلك، وهذا معنى قول الناظم: عن سبعة، نقول

 ْ يعني ال جيزئ أن يشرتك أكثر من واحد يف دٍم واحد من اإلبل أو ؛ َدمٍ  َكَة ِيفِ الرشِّ

  .من البقر

كذلك من الفروق أن العقيقة ال ُتكرس عظامها، إذا ذبحت العقيقة 

تقطعها من املفاصل وال تكرس عظامها؛ ألن هذا جاء  وأردَت أن تقطعها فإنك

  .َوال َتْكِرسْ ِعَظاَمَها َتِفي :وهذا معنى قوله ا،عن عائشة ريض اهللا تعاىل عنه

  .يعني تفي إذا مل تكرس عظامها، فإنك تفي بام جاء يف مستحبات العقيقة

م هذا ما يتعلق بأحكام األضحية وأحكام العقيقة، وننتقل اآلن إىل الكال

  .عن الفوات

ت احلج؟: أوًال    بم حيصل الفوات؟ بامذا حيصل فوا

حيصل الفوات يف احلج بفوات الوقوف بعرفة، فَمن فات الوقوف : نقول

يرتتب عىل ذلك : بعرفة فقد فاته احلج، طيب ما الذي يرتتب عىل ذلك، نقول

نسان ثالثة أمور، هذه األمور الثالثة هي أهنا يتحلل بعمرة، يعني إذا وصل اإل

فوصل إىل مكة يوم العيد، فاته احلج .. إىل مكة، تأخرت الطائرة أو السيارة أو

وال أل؟ فاته احلج، ماذا يصنع يوم العيد؟ ال فائدة من ذهابه إىل عرفة، فاته 

يذهب إىل البيت، إىل الكعبة فيطوف ويسعى ويتحلل بعمرة؛ ألن : احلج، نقول

م دخل فيه، فلو قلبه إىل عمر : ة ال بأس، وهلذا قاعدة فقهية تقولهذا إحرا
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امليسور ال يسقط باملعسور، استطاع أن يتحلل بعمرة فيلزمه، وال يسقط 

  .باملعسور وهو عدم قدرته عىل احلج، ال يسقط عنه التحلل بالعمرة

ت، قال   .َمْن َفاَتُه الُوُقوُف َفاَت احلَجُّ  :واألمر الثاين مما يرتتب عىل الفوا

  .إًذا فات احلج

ه يكمل بعمرة يتحللها؛ يُْكِمْل بُِعْمَرةٍ لْ فَ  :قال: نًياثا   .هذا األول أ

ه يقيض: األمر الثاين ه يفدي: والثالث. أ   .أ

فعليه القضاء من السنة القادمة للحج الذي فاته، وعليه فدية يذبحها يف 

  .ِيضْ َما َبَطْل قْ َويَ  :سنة القضاء إن مل يكن اشرتط، وهذا معنى قول الناظم

ه لو اشرتط؛ بأن قال يف أول حجه فإن حبسني حابس لكن ه سيأيت معنا أ

فمحيل حيث حبستني، فهنا ال يلزمه القضاء وال تلزمه الفدية، وإنام يتحلل 

  .بعمرة جماًنا من غري فدية وال قضاء

ًضا يلزمه التحلل بعمرة وال ما يلزمه حتى التحلل بعمرة؟ فيها  وهل أ

إن املذهب ظاهر : ة، فبعض املشايخ يقولوننقاش طويل دار يف هذه املسأ

ه البد أن يتحلل بعمرة حتى لو اشرتط، وبعضهم  كالم األصحاب احلنابلة أ

يات : يقول ة نقاش طويل وُكتبت فيها أ ال يلزمه ذلك، وقد حصل يف املسأ

ومنظومات، وهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل 

ه وصحبه أمجعنينبينا حممٍد،    .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/ ١٦() السبت(: يوم - ١٣١: رقم الدرس

ـــــــَداَيْشـــــــَرتِ   ََوْلَيْفـــــــِد َمـــــــا ملْ  ـــــــال اْفتِ ـــــــدِّ   )٣٩١(  ْط َف ـــــــْو ُوِجـــــــَدا َكالصَّ ـــــــِه َل   َعـــــــْن ُوُقوِف

ـــــدْ  ـــــِت َوَق ـــــِن الَبْي   َأْحــــــــــَرَم َفاِحلــــــــــلُّ بِــــــــــَذْبٍح إِْن َوَجــــــــــدْ   )٣٩٢(  َوإْن َيُكـــــْن َصـــــدٌّ َع

ــــــــا ُثــــــــفَ  ـــــاِن َحــــــْل إْن َيْشـــــَرتِ   )٣٩٣(  َحــــــــْل  مَّ اِقــــــــُدُه َيُصــــــــوُم َعْرشً   ْط َفاِحلـــــلُّ بِاَملجَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائة من رشح النظم  احلمد هللا، هذا هو الدرس احلادي والثالثون بعد ا

  .اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اإلحصار

ه قلنا.. اهللا قال الناظم وفقه ت؛ أل إن : يتكلم اآلن الناظم عن تتمة الفوا

  َوْليَْفدِ  ِيضْ َما َبَطْل قْ َويَ  يُْكِمْل بُِعْمَرةٍ لْ فَ  :َمن فاته الوقوف فاته احلج

ًضا  عليه الفدية إذا فاته احلج، ما مل يشرتط فال افتداء؛ يعني إن اشرتط أ

  .فليس عليه فدية وليس عليه القضاء

ـــــــِد َمـــــــ ـــــــَداَيْشـــــــَرتِ   َا ملْ َوْلَيْف ـــــــال اْفتِ ـــــــدِّ   )٣٩١(  ْط َف ـــــــْو ُوِجـــــــَدا َكالصَّ ـــــــِه َل   َعـــــــْن ُوُقوِف

ـــــدْ  ـــــِت َوَق ـــــِن الَبْي   َأْحــــــــــَرَم َفاِحلــــــــــلُّ بِــــــــــَذْبٍح إِْن َوَجــــــــــدْ   )٣٩٢(  َوإْن َيُكـــــْن َصـــــدٌّ َع

ــــــــا ُثــــــــ ـــــاِن َحــــــْل إْن َيْشـــــَرتِ   )٣٩٣(  َحــــــــْل  مَّ َفاِقــــــــُدُه َيُصــــــــوُم َعْرشً   ْط َفاِحلـــــلُّ بِاَملجَّ

ا أراد أن يذهب : اإلحصار نوعان إحصار عن عرفة، بمعنى أن اإلنسان 

  .إىل احلج منعوه من دخول عرفة

ما تدخل عرفة، : هو املنع من قبل عدو أو نحوه، فمنعوه قالوا : اإلحصار

  .اذهب إىل مكة بكيفك، لكن عرفة منعوه من دخوهلا
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ت، الذي سبق معنا، َمن فاته  فإذا ُصد عن دخول عرفة فحكمه حكم الفوا

  الوقوف، ما الذي عليه؟

َمن ُمنع من دخول عرفة مثل الذي فاته الوقوف بعرفة، وهذا معنى قول 

دِّ  :الناظم   َعْن ُوُقوفِِه َلْو ُوِجَدا َكالصَّ

فلو ُوجد الصد عن وقوفه يعني عن وقوفه بعرفة، فحكمه حكم الفوات، 

ت؟ قلنا ه يرتتب عل: وما حكم الفوا يه فوات احلج، ويرتتب حكم الفوات أ

ًضا التحلل بعمرة، ويقيض وهيدي إن مل يكن اشرتط   .عليه أ

م، وعن الكعبة، فام  طيب النوع الثاين من الصد، الصد عن بيت اهللا احلرا

  حكمه؟ 

إن مل يشرتط يف أول : الصورة األوىل: الصد عن البيت له صورتان

فإن حبسني : ول اإلحراممل يكن قال يف أ: إحرامه، فلم يكن هذا املحرم، قال

  . حابس فمحيل حيث حبستني

ال، ما قال هذا الكالم، وإنام أحرم من غري اشرتاط، إن مل يشرتط الشخص 

وُصد عن البيت أو ُأحرص عن البيت فيجب عليه إن وجد اهلدي أن هيدي ثم 

. يتحلل، إن كان قادًرا عىل هدٍي يذبح شاة، فإنه يذبحها ثم يتحلل من إحرامه

  واضح؟

هذا املحرص إن مل يشرتط، فإنه وجد اهلدي وجب عليه أن هيدي ثم 

: يتحلل، وضح وال أل؟ هذا الرجل منعوه من دخول البيت إيش يسوي؟ قالوا 
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خذ لك شاة من الغنم واذبحها ثم حتلل، هذا الذي مل : ما تدخل البيت، نقول

  .يشرتط

يع أن ما عندي فلوس، ليس عندي مال أشرتي به شاة، وال أستط: قال

  .أذبح شاة

ام ثم تتحلل، تصوم عرشة : نقول إذا مل تستطع اهلدي فإنك تصوم عرشة أ

ام وال تتحل حتى إيش؟ تنتهي من الصيام؛ ألن هذه الصيام الشعرة بدل من  أ

  .ذبِح اهلدي

م: لو كان هذا الرجل قد اشرتط، قال ا اشرتطُت يف أول اإلحرا إن : أ

آلن حبسني حابس ومنعوين من دخول ا. حبسني حابٌس فمحيل حيث حبستني

  .إن كان قد اشرتط فإنه يتحلل جماًنا: مكة ومن دخول البيت، فامذا عّيل؟ نقول

يعني إيش يتحلل جماًنا؟ يعني من غري يشء، من غري هدي، ما حيتاج يذبح 

هدي، خالص منعوه من دخول مكة، يتحلل ويرجع بيته، احلمد هللا رب 

   :ناظموهذا معنى قول ال، العاملني

ـــــدْ  ـــــِت َوَق ـــــِن الَبْي   َأْحــــــــــَرَم َفاِحلــــــــــلُّ بِــــــــــَذْبٍح إِْن َوَجــــــــــدْ   )٣٩٢(  َوإْن َيُكـــــْن َصـــــدٌّ َع

يعني إن يكن هذا املحرم ُصد عن البيت، إْن يكن صدٌّ يعني إن يكن قد 

حصل صدٌّ هلذا املحِرم عن البيت يعني عن الكعبة وقد أحرم باحلج، فاحلل 

  .؟ بعد ذبح اهلديبذبٍح إن وجد، يتحلل بعد إيش
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، ثم : طيب، إن وجد اهلدي، فإن مل جيد اهلدي، قال فاقده يصوم عًرشا

  .حل

ام، ثم يتحلل، طيب، وإن كان قد اشرتط  إًذا إن مل جيد يصوم عًرشا من األ

إن يشرتط فاحلل باملجان حل، يعني حل له وجاز : أن حميل حيث حبستني، قال

  .له أن يتحلل

اِن َحْل  ْط َفاِحللُّ إْن َيْشَرتِ  انِ ، ني التحلليع ؛َفاِحللُّ  ؛بِاَملجَّ يعني من  ؛بِاَملجَّ

  .يعني جاز ؛َحْل  ،غري حاجة إىل هدي

يح له ا ثُ  :والحظ هنا الناظم عنده جناس تام.. وُأ   َحْل  مَّ َفاقُِدُه َيُصوُم َعْرشً

  .ثم حتلل :َحْل  مَّ ثُ ، هذه احلل األوىل من التحلل

اِن َحْل ْط َفاِحللُّ إْن َيْشَرتِ  احلل الثانية ليست بمعنى ليست بمعنى ، بِاَملجَّ

يح من احلالل   .حتلل، وإنام بمعنى جاز وُأ

هذا ما يتعلق بباب احلصار، ونسأل اهللا عز وجل أن يوفقنا وأن يفقهنا، 

وباملناسبة هذا يكون آخر درس يف كتاب احلج، ونبدأ يف الدرس القادم بإذن 

واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد،  اهللا عز وجل يف كتاب اجلهاد،

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ١٧() األحد(: يوم - ١٣٢: رقم الدرس

ــــــــــــــــــاٍر ُهــــــــــــــــــَو اِجلَهــــــــــــــــــادُ  ــــــــــــــــٍة َوَلِكــــــــــــــــْن َزاُدوا  )٣٩٤(  ِقَتــــــــــــــــــاُل ُكفَّ ــــــــــــــــْرُض كَِفاَي   َف

ـــــ ِضـــــًعا َفَفـــــْرُض َعـــــْنيٍ إِْن َحَرضْ   نَْفاُرُه َكــــــــاَن اْســــــــتَقرْ َصــــــــفا َأِو اْســــــــتِ   )٣٩٥(  َمَوا

ـــــــــــــــــــــَأْو  ـــــــــــــــــــــُدوُّ ِيفِ َن ـــــــــــــــــــــالِده َزَل الَع ــــــْل   )٣٩٦(  بِ   َعــــــَىل ِجَهــــــاِده -َوال ُعــــــْذَر -َأْقبِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا هو الدرس الثاين والثالثون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تعريف اجلهاد وعن حكم اجلهاد

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــــــــاٍر ُهــــــــــــــــــَو اِجلَهــــــــــــــــــادُ  ــــــــــــــــٍة َوَلِكــــــــــــــــْن َزاُدوا  )٣٩٤(  ِقَتــــــــــــــــــاُل ُكفَّ ــــــــــــــــْرُض كَِفاَي   َف

ـــــ ِضـــــًعا َفَفـــــْرُض َعـــــْنيٍ إِْن َحَرضْ   اْســــــــتِنَْفاُرُه َكــــــــاَن اْســــــــتَقرْ  َصــــــــفا َأوِ   )٣٩٥(  َمَوا

ـــــــــــــــــــــَأْو  ـــــــــــــــــــــُدوُّ ِيفِ َن ـــــــــــــــــــــالِده َزَل الَع ــــــْل   )٣٩٦(  بِ   َعــــــَىل ِجَهــــــاِده -َوال ُعــــــْذَر -َأْقبِ

  .هو قتال اجلهاد: أوًال بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل بتعريف وقال

إًذا اجلهاد هو قتال الكفار خاصة، واملقصود هنا بالكفار الكفار املحاربون 

  .ري املستأمنني وغري الذميني وغري املعاهدينيعني غ

قتال الكفار خيرج قتال املسلمني ولو كان قتاًال مرشوًعا؛ ألن قتال : وقولنا

ه حمرم، وقد جاء يف احلديث سباب املسلم فسوق وقتاله «: املسلم األصل فيه أ

 ، ولكن قد يكون قتال املسلم مرشوًعا كام يف قتال أهل البغي، فإن أهل»كفرٌ 
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البغي الذين خيرجون عىل اإلمام بتأويل سائع وسيأيت ذكرهم إن شاء اهللا يف 

  .باب قتال أهل البغي، قتاهلم مرشوعهم لكنه ليس من اجلهاد باملعنى اخلاص

إطالق عام وإطالق : باملعنى اخلاص؟ ألن اجلهاد له إطالقان: اذا نقول

  .خاص

  .اهللا عز وجل ومرضاتهفاإلطالق العام هو اجلهاد، بذل اجلهد يف طاعة 

وأما املعنى اخلاص للجهاد فهو قتال الكفار الذي يتكلم الفقهاء يف هذا 

واب  التبويب عن أحكامه، وأما قتال أهل البغي فيتكلمون عن أحكامه يف أ

  .احلدود عند الكالم عن قتال أهل البغي

اٍر هُ : إًذا تعريف اجلهاد هو قتال الكفار، قال الناظم   .َو اِجلَهادُ ِقَتاُل ُكفَّ

ما حكم اجلهاد؟ اجلهاد تارة يكون فرض كفاية، وتارة يكون فرض عني، 

فرض كفاية هو األصل، األصل يف : فمتى يكون اجلهاد فرض كفاية؟ نقول

ه فرض كفاية يكون فرض عني يف : ومتى يكون فرض عني؟ نقول. اجلهاد أ

  .مواضعَ 

املسلم صف اجلهاد  فإذا حرض. إذا حرض الصف: األول من هذه املواضع

ولو كان خرج إىل اجلهاد جهاد تطوع، فلام حرض الصف وبدأت املعركة حصل 

  .له خوٌف وجبن فأراد أن يرجع وأن يرتك هذه املعركة وأن يفر منها

إًذا . ال جيوز له ذلك بل جيب عليه وجوًبا عينيا أن يبقى يف الصف: نقول

  .هذه احلالة األوىل التي يكون فيه فرض عني
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إذا استنفره اإلمام، واالستنفار املقصود : الثانية من حاالت فرضية العني

إذا استنفر اإلمام املسلمني للجهاد تعني عىل َمن استنفرهم اإلمام صار يف : به

  .حقه فرض عني

يعني إذا نزل العدو يف بلد من بلدان . دفع الصائل: الثالث من احلاالت

  .يدفعوا هذا العدو عنهم املسلمني وجب عىل أهل ذلك البلد أن

ضع ذكرها الناظم حكم اجلهاد، ذكره يف قوله   .فرض كفايةٍ : وهذه املوا

ه فرض كفاية، ثم قال َمَواِضًعا َفَفْرُض  َوَلِكْن َزاُدوا :إًذا حكم اجلهاد أ

  يعني زادوا مواضع حكم اجلهاد فيها فرض عني، ما هي هذه املواضع؟؛ َعْنيٍ 

يعني إذا حرض صف اجلهاد أو حرض صف ؛ َصفا إِْن َحَرضْ  :قال: أوهلا

  .القتال فال جيوز له التويل والفرار

يعني إذا استقر استنفاره من قبل ؛ َأِو اْستِنَْفاُرُه َكاَن اْستَقرْ  :قال: الثاين

  .اإلمام واستنفره وطلب من هذا الشخص النفري للجهاد

يكون اجلهاد فرض عني عليه، إذا ف؛ بِالِده َزَل الَعُدوُّ ِيفِ نَ َأْو  :قال: الثالث

  .نزل العدو يف بالده فيجب عليه أن يدفع هذا العدو

يعني إذا مل يوجد عذًرا يسقط ؛ َعَىل ِجَهاِده - َوال ُعْذَر - َأْقبِْل  :قال الناظم

  .اجلهاد فالبد أن تقبل عىل جهاد العدو الذي نزل يف بلده
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نواصل الكالم عن هذا ما يتعلق بحكم اجلهاد، وبإذن اهللا عز وجل 

أحكام اجلهاد يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ١٨() االثنني(: يوم - ١٣٣: رقم الدرس

ـــــــــــاٍل  ـــــــــــلُّ َم ـــــــــــنِ َوُك ـــــــــــْن َحـــــــــــْرِيبِّ ْي ــــــــــــــــــــِويِّ   )٣٩٧(  َل ِم ــــــــــــــــــــِل الَق ــالَقْهِر َوالتََّقاُت ــــــــــــــــــ   بِ

ـــــــــَو غَ  ـــٍر َفْهـــَو ِيف   )٣٩٨(  نِيَمـــــــــٌة َوإْن َكـــــــــاَن َحَصـــــــــْل َفْه ـــْن ُدوِن َقْه   َقـــْد َوَصـــْل  ءٌ ِم

ــــْن َيْســــَتِحْق  ــــْم َغنِيَمــــًة َعــــَىل َم ــــــــــــــــــْق ُمَرتِّ   )٣٩٩(  َواْقِس ــــــــــــــــــْن َحيِ ِعًيــــــــــــــــــا ِملَ   ًبــــــــــــــــــا ُمَرا

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا هو الدرس الثالث والثالثون بعد ا

احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أحكام الغنيمة والفيء من كتاب 

  .اجلهاد

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــاٍل  ـــــــــــلُّ َم ـــــــــــنِ َوُك ـــــــــــْن َحـــــــــــْرِيبِّ ْي ــــــــــــــــــــِل   )٣٩٧(  َل ِم ــــــــــــــــــــالَقْهِر َوالتََّقاُت ــــــــــــــــــــِويِّ بِ   الَق

ـــٍر َفْهـــَو ِيف   )٣٩٨(  َفْهـــــــــَو َغنِيَمـــــــــٌة َوإْن َكـــــــــاَن َحَصـــــــــْل  ـــْن ُدوِن َقْه   َقـــْد َوَصـــْل  ءٌ ِم

ــــْن َيْســــَتِحْق  ــــْم َغنِيَمــــًة َعــــَىل َم ــــــــــــــــــْق ُمَرتِّ   )٣٩٩(  َواْقِس ــــــــــــــــــْن َحيِ ِعًيــــــــــــــــــا ِملَ   ًبــــــــــــــــــا ُمَرا

أخوذ من الكفار ال ا   .بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل بالكالم عن ا

ال  ال الذي ُأخذ من ا أخوذ من الكفار تارة يكون من الغنيمة، وهو ا ا

  .َل ِمْن َحْرِيبِّ يْ نِ َوُكلُّ َماٍل  :الكفار قهًرا يف القتال، وهذا معنى قول الناظم

هذا معنى . هو الكافر الذي ليس بيننا وبينه عهٌد وال ذمة وال أمان: احلريب

  .احلريب
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ـــــــــــاٍل  ـــــــــــلُّ َم ـــــــــــنِ َوُك ـــــــــــْن َحـــــــــــْرِيبِّ ْي ــــــــــــــــــــِويِّ   )٣٩٧(  َل ِم ــــــــــــــــــــِل الَق ــالَقْهِر َوالتََّقاُت ــــــــــــــــــ   بِ

، بِالَقْهِر َوالتََّقاُتِل الَقِويِّ  ،إًذا الغنيمة هي ما ُأخذ من الكفار قهًرا يف القتال

  .إًذا هذا هو الغنيمة. فهو غنيمة

وإن كان حصل من دون قهٍر : ما هو الفيء؟ قال. هو الفيء: النوع الثاين

  .فهو يفء قد وصل

الفيء هو ما ُأخذ من الكفار بغري قتال، وهذا الفيء ُيرصف يف  إًذا

  .سم عىل النحو الذي سيذكره الناظممصارف املسلمني، وأما الغنيمة فتق

ـــٍر َفْهـــَو ِيف   )٣٩٨(  َفْهـــــــــَو َغنِيَمـــــــــٌة َوإْن َكـــــــــاَن َحَصـــــــــْل  ـــْن ُدوِن َقْه   َقـــْد َوَصـــْل  ءٌ ِم

  .سلمنييعني قد وصل إىل املسلمني، وُيرصف يف مصالح امل

طبًعا الفيء . بالنسبة لقسمة الغنيمة بدأ الناظم يف بيان كيف ُتقسم الغنيمة

  :ُيرصف يف مصالح املسلمني أما الغنيمة، فإهنا ُتقسم عىل الغانمني، قال

ــــْن َيْســــَتِحْق  ــــْم َغنِيَمــــًة َعــــَىل َم ــــــــــــــــــْق ُمَرتِّ   )٣٩٩(  َواْقِس ــــــــــــــــــْن َحيِ ِعًيــــــــــــــــــا ِملَ   ًبــــــــــــــــــا ُمَرا

َعَىل  :هذا معنى. شهد الوقعة من أهل القتال، متام الغنيمة ُتقسم عىل َمن

وُترتب قسمة الغنيمة عىل نحو سيذكره إن شاء اهللا يف بداية ، َمْن َيْستَِحْق 

ِعيًا ِملَْن َحيِْق ُمَرتِّ  :الدرس القادم بإذن اهللا عز وجل، قال   .ًبا ُمَرا

القادم، وسيأيت بيان هذا الرتتيب، وما ُيراعي يف قسمة الغنيمة يف الدرس 

ه وصحبه أمجعني   .واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ١٩() ءُ الثالثا(: يوم - ١٣٤: رقم الدرس

ـــــــــــةً َأْخـــــــــــِرْج َمُؤو ـــــــــــظِ  َن ــــــــــــــــْن َحــــــــــــــــظِّ   )٤٠٠(  لِنَْحـــــــــــِو اِحلْف ــــــــــــــــَلًبا َوَنْحــــــــــــــــَوُه ِم   َفَس

ـــــــــ  )٤٠١(  َســــــَهاَســــــًة، َوُمخْ َوالَبــــــاِقَي اْقِســــــْم َمخْ    َســـــــــَهاخْ َســـــــــًة َوَحـــــــــاِذْر بَ ْمُه َمخْ َقسِّ

ــــــــــــــ ُســــــــــــــوِل َوالُقْرَب ــــــــــــــ َى هللاِ َوالرَّ ـــــــــ  )٤٠٢(  ـَولِْل ـــــــــاـ ْنَ ـــــــــِكِني َأ َْتاِم َواملِْس ـــــــــُبْل  ءِ َأ   السُّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :عني، أما بعدوصحبه أمج

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  بع والثالثون بعد ا فهذا هو الدرس الرا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن قسمة الغنيمة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــةً َأْخـــــــــــِرْج َمُؤو ـــــــــــظِ  َن ــــــــــــــــْن َحــــــــــــــــظِّ   )٤٠٠(  لِنَْحـــــــــــِو اِحلْف ــــــــــــــــَلًبا َوَنْحــــــــــــــــَوُه ِم   َفَس

ــــــاِقَي  ـــــــــ  )٤٠١(  َســــــَهاَســــــًة، َوُمخْ اْقِســــــْم َمخْ َوالَب   َســـــــــَهاخْ َســـــــــًة َوَحـــــــــاِذْر بَ ْمُه َمخْ َقسِّ

ــــــــــــــ ُســــــــــــــوِل َوالُقْرَب ــــــــــــــ َى هللاِ َوالرَّ ـــــــــ  )٤٠٢(  ـَولِْل ـــــــــاـ ْنَ ـــــــــِكِني َأ َْتاِم َواملِْس ـــــــــُبْل  ءِ َأ   السُّ

يتكلم الناظم وفقه اهللا هنا عن ترتيب قسمة الغنيمة، أول ما ُيبدأ به يف 

ة حفظ الغنيمة، يعني لو فرضنا أن هذه الغنيمة احتاجت إىل قسمة الغنيمة مؤن

خمازن ومستودعات وَمن حيرسها مثًال وحيفظها، وكان ذلك بأجرة فإن هذه 

  .األجرة ُخترج أوًال من الغنيمة

  لِنَْحِو اِحلْفظِ  َنةً َأْخِرْج َمُؤو :هذا أول يشء ُخيرج من الغنيمة
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  َفَسَلًبا َوَنْحَوُه ِمْن َحظِّ  :قال السلب، األسالب،: األمر الثاين بعد ذلك

هو ما يكون عىل القتيل من اللباس والسالح ونحو ذلك، فَمن : والسلب

  .قتَل قتيًال فله سلبه؛ يعني له ما عليه من سالٍح ولباٍس وحيلٍّ ونحو ذلك

فهذه األسالب يعني شخص قتل قتيًال نخرج له السلب قبل توزيع 

  .ذلك الكافرة، ونعطي السلب لقاتل الغنيم

يعني ونحو السلب من حظ أصحابه، من ؛َفَسَلبًا َوَنْحَوُه ِمْن َحظِّ  :قال

  .حظه من الغنيمة، وعىل كل حال املهم فهُم املعنى

فهذا املتبقي نقسمه مخسة أمخاس، اخلمس . ما تبقى بعد ذلك: الثالث

ًضا: األول من هذه األمخاس   .ُيقسم مخسة أمخاس أ

ائة، طيب اخلمس، يعني عندنا ع ائة، اخلمس هو عرشون با رشين با

ًضا إىل مخسة أقسام، القسم األول منها ائة نقسمها أ هللا : هذه العرشين با

  .وللرسول، وهذا يفء ُيرصف يف مصالح املسلمني

بة النبي صىل اهللا : الثاين ذي القريب، وهم بنو هاشم، وبنو املطلب، من قرا

  .عليه وسلم

ه خيتص لليتامى، وا: الثالث ء، املذهب أ ملقصود هنا اليتامى الفقرا

  .باليتامى الفقراء

بع د باملساكني : الرا املساكني، وهم الذين ذكرناهم يف كتاب الزكاة، واملرا

  .هنا ما يعم املسكني والفقري
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  .ابن السبيل،و هو املسافر الذي انقطعت به السبل: اخلامس

ائة من  الغنيمة املتبقية، وهذا معنى هذه مخسة أسهم ُخترج من العرشين با

  :قول الناظم

ـــــــــ  )٤٠١(  َســــــَهاَســــــًة، َوُمخْ َوالَبــــــاِقَي اْقِســــــْم َمخْ    َســـــــــَهاخْ َســـــــــًة َوَحـــــــــاِذْر بَ ْمُه َمخْ َقسِّ

واضح؟ والباقي يقسم مخسة أقسام، يعني الباقي من الغنيمة بعد مؤنة 

  .حفظها وبعد األسالب تقسمه مخسةً 

ًضاَسًة ْمُه َمخْ َقسِّ ول من هذه اخلمسة، يعني اخلمس األ ؛َسَهاَوُمخْ طيب،  ، أ

  .واخلطأ والنقص فيها س؛ يعني احذر من البخَسَهاخْ َوَحاِذْر بَ 

  .هللا وللرسول، وهذا األول: هذه اخلمسة ما هي؟ قال

تام. هذا الثاين: وللقربى بع: واملسكني. هذا الثالث: ولأل ناء . هذا الرا أ

  .هذا اخلامس: السبل

س املتبقية، يعني قلنا املتبقي قسمناه مخسة أمخاس، اخلمس ثم أربعة أمخا

ائة قسمناها مخسة، بقي معنا أربعة أمخاس، اليل هي  األول اليل هي عرشين با

ائة   .ثامنني با

فهذه ُتقسم عىل الغانمني لكل َمن شهد الوقعة وحرض القتال من أهل 

  .القتال

، نعمأو عفوً .. هذا ما يتعلق بقسمة الغنيمة، وغًدا َملن شهد الوقعَة فإن . ا

  .كان شهد الوقعة عىل رجله وليس عىل فرس فإنه له سهم واحد
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ف، كل واحد يأخذ سهًام من األلف، وإن كان  نفرتض مثًال أن املقاتلني أ

قد حرض الوقعة عىل فرٍس، فإن الفارس له ثالثة أسهم، سهٌم له وسهامن 

  .لفرسه

ا نقسم نشوف الشخص، هل ه و فارس وال راجل؟ الراجل فحينئٍذ 

  .يعني عىل رجله

فإن كان عىل رجله نعطيه سهًام، وإن كان عىل فرٍس عريب نعطيه ثالثة 

د هنا بالفارس عىل فرٍس عريب، نعطيه ثالثة أسهم، وُتقسم عىل  أسهم، واملرا

  .هذا النحو

هذا ما يتعلق هبذا الدرس، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعنيوعىل   . آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ٢٠() ءُ األربعا(: يوم - ١٣٥: رقم الدرس
ــــــــــــــــــاِق  ــــــــــــــــــَأْي َأْربَ : َوالَب ــــــــــــــــــُة األََمخْ   اسِ َع

  

ـــــــــــــــ  )٤٠٣( َ   سِ الَِشـــــــــــــــاِهِدي الَوْقَعـــــــــــــــِة ِمـــــــــــــــْن ُأ

ِجــــــــــــــــــــــٍل َســــــــــــــــــــــْهٌم، َولِلُفْرَســــــــــــــــــــــانِ      لَِرا

  

  َثالَثـــــــــــــــــــــــــــــــٌة َأْكَثـــــــــــــــــــــــــــــــُرُه َفْرَســـــــــــــــــــــــــــــــانِ   )٤٠٤(

ــــــــــــــــــــــُل اعْ َويَ    ــــــــــــــــــــــاُم بِاملَ إلَم   ْصــــــــــــــــــــــَلَحةِ َم

  

  وِقْســــــــَمةِ  َهلَــــــــااألَْرِض ِمــــــــْن َوْقــــــــٍف  ِيفِ   )٤٠٥(

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف  فهذا هو الدرس اخلامس والثالثون بعد ا

و ع الغنائمالفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن أ   .ا

  :قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــــــــــاِق  ــــــــــــــــــَأْي َأْربَ : َوالَب ــــــــــــــــــُة األََمخْ   اسِ َع

  

ـــــــــــــــ  )٤٠٣( َ   سِ الَِشـــــــــــــــاِهِدي الَوْقَعـــــــــــــــِة ِمـــــــــــــــْن ُأ

ِجــــــــــــــــــــــٍل َســــــــــــــــــــــْهٌم، َولِلُفْرَســــــــــــــــــــــانِ      لَِرا

  

  َثالَثـــــــــــــــــــــــــــــــٌة َأْكَثـــــــــــــــــــــــــــــــُرُه َفْرَســـــــــــــــــــــــــــــــانِ   )٤٠٤(

ــــــــــــــــــــــُل اعْ َويَ    ــــــــــــــــــــــاُم بِاَملْصــــــــــــــــــــــَلَحةِ إلَم   َم

  

  وِقْســــــــَمةِ  َهلَــــــــا األَْرِض ِمــــــــْن َوْقــــــــٍف  ِيفِ   )٤٠٥(

سبق معنا أن الغنيمة ُتقسم أوًال ُخيرج منها مؤنة احلفظ، وال تنسوا هذا يف   

ايض، ثم بعد ذلك األسالب، ثم بعد ذلك املتبقي ُيؤخذ منه اخلمس  الدرس ا

هللا ولرسوله مخس، ولذي القربى مخس، ولليتامى مخس، : وُيقسم مخسة أمخاس

ناء السبيل   .مخس وللمساكني مخس، وأل
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إنه َمن شهد الوقعة من : أما أربعة األمخاس فإهنا تكون للغانمني، وقلنا

أهل القتال؛ إن كان راجًال فله سهٌم، وإن كان فارًسا عىل فرٍس عريب فله ثالثة 

  :أسهم، وهذا معنى قول الناظم
ــــــــــــــــــاِق  ــــــــــــــــــَأْي َأْربَ : َوالَب ــــــــــــــــــُة األََمخْ   اسِ َع

  

ـــــــــــــــ  )٤٠٣( َ   سِ الَِشـــــــــــــــاِهِدي الَوْقَعـــــــــــــــِة ِمـــــــــــــــْن ُأ

يعني َمن غزا عىل  ؛َولِلُفْرَسانِ  ،يعني َمن غزا عىل رجله فله سهم؛ لَِراِجٍل َسْهمٌ   

يعني ؛ َأْكَثُرُه َفْرَسانِ  :قال، َثالَثةٌ  َولِلُفْرَسانِ  ،سهٌم له وسهامن لفرسه: فرٍس ثالثةٌ 

أكثر ما ُيسهم له من األفراس اثنان، يعني لو أن اإلنسان غزا عىل فرٍس واحد، 

الثة أسهم؛ سهٌم له وسهامن لفرسه، لو غزا عىل فرسني، يعني أخذ معه يف فله ث

الغزو فرسني، يغزو عىل أحدمها يف النهار مثًال أو يف أول النهار، واآلخر يف 

  آخر النهار، فكم ُيقسم له؟ 

فيكون للشخص هذا سهم، وللفرسني لكل واحد : ُيقسم للفرسني: نقول

ملجموع مخسة أسهم؛ ألن سهم له ولكل من الفرسني كم؟ سهامن، فيكون ا

  .واحد من الفرسني اثنني، يصري عندنا مخسة أسهم

ه غزا عىل ثالثة أفراس، أحدمها يركبه أول  وأكثُر ذلك فرساِن؛ بمعنى لو أ

: النهار والثاين منتصف النهار، والثالث آخر النهار، هل ُيقسم له سبعة؟ نقول

  .ن، فيكون مخسة أسهم كحدٍّ أعىلال، أكثر ما ُيقسم له من الفرس اثنا
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ثم انتقل الناظم إىل بيان الغنيمة إذا كانت من األرايض، الغنيمة إن كانت 

من املنقوالت فقد سبق بياهنا وكيفية قسمتها عىل الغانمني، عىل الذي ذكرناه 

  .للراجل سهم وللفارس ثالثة أسهم: هنا

بني : فيها بني أمرينوإن كانت من األرايض والعقارات، فإن اإلمام خمري 

وقفها عىل املسلمني وبني قسمتها عىل الغانمني، فإن وقفها اإلمام عىل 

املسلمني، جيعلها وقًفا ال ُتباع، ولكن هذا الوقف ُيقر يف يد َمن؟ يف يد َمن هو؟ 

ال بأس، يبقى الشخص الذي بيده هذه األرض عىل هذه : يف يده، فنقول

راجية، وحينئٍذ يأخذ اإلمام من هذا األرض اخلراجية، ُتسمى األرض اخل

ًجا مستمًرا ُيؤخذ ممن هو بيده ًجا، ُيرضب عليها خرا   .الشخص يف كل سنٍة خرا

ج  ال، وهذا اخلرا اخلراج يعني مثل األجرة يدفعها هذا الشخص لبيت ا

  .ُيرصف يف مصالح املسلمني

ده لكن ُيؤخذ إًذا إذا وقفها اإلمام عىل املسلمني فإهنا ُتقر بيد َمن كانت بي

ج السنوي يكون يف مصالح املسلمني ًجا سنويا، وهذا اخلرا   .منه خرا

أن ُتقسم هذه األرايض عىل : وأما اخليار الثاين فهو قسمها عىل الغانمني

  .َمن شهد الوقعة، كام ذكرناه قبل قليل لقسمة الغنيمة

ٍد، وعىل هذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حمم

ه وصحبه أمجعني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/  ٢١() اخلميس(: يوم - ١٣٦: رقم الدرس

ـــــــْي  ـــــــُف الَف ــــــْريِ   )٤٠٦(  حَعـــــــَىل اَملَصـــــــالِ  ءُ َوُيْرصَ ــــــْن َغ ــــــِح َختْ  ِم ــــــْوٍل َراِج   ِمــــــيٍس بَِق

ــــــــــــــــوٍط َيْمِيضــــــــــــــــ  )٤٠٧(  َدٍم َوِعـــــــــــــــْرضِ  َأْمـــــــــــــــٍن ِيفِ  ءُ إِْعَطـــــــــــــــا   لِلَكــــــــــــــــاِفِريَن بُِرشُ

ــــــــــــاٍر ُدوَن ُســــــــــــْكٍر َحاظِــــــــــــلِ   )٤٠٨(  ِمـــــــــْن ُمْســـــــــلٍِم َوَعاِقـــــــــلِ  هُ ُنـــــــــَكوْ : َأْي    َوبِاْختِيَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس السادس والثالثون بعد 

ائة من رشح النظم  اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن مصارف الفيء ثم ا

ة األمان الذي ُيعطى للكافر   .عن مسأ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــْي  ـــــــُف الَف ــــــْريِ   )٤٠٦(  حَعـــــــَىل اَملَصـــــــالِ  ءُ َوُيْرصَ ــــــْن َغ ــــــِح َختْ  ِم ــــــْوٍل َراِج   ِمــــــيٍس بَِق

  :ثم تكلم عن األمان فقال

ــــــــــــــــوٍط َيْمِيضــــــــــــــــ  )٤٠٧(  ضِ َدٍم َوِعـــــــــــــــرْ  َأْمـــــــــــــــٍن ِيفِ  ءُ إِْعَطـــــــــــــــا   لِلَكــــــــــــــــاِفِريَن بُِرشُ

ــــــــــــاٍر ُدوَن ُســــــــــــْكٍر َحاظِــــــــــــلِ   )٤٠٨(  ِمـــــــــْن ُمْســـــــــلٍِم َوَعاِقـــــــــلِ  هُ ُنـــــــــَكوْ : َأْي    َوبِاْختِيَ

ة يف هذه الدرس ما تتعلق بمسائل مرصف الفيء   .أول مسأ

ه . ُيرصف يف مصالح املسلمني من غري ختميس: الفيء وقد سبق معنا أ

ما ُأخذ من املرشكني فزًعا، إذا تركوه فزًعا، وأخذنا هذا يف قول يدخل يف الفيء 

   :الناظم وفقه اهللا تعاىل
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ـــــــــــاٍل  ـــــــــــلُّ َم ـــــــــــنِ َوُك ـــــــــــْن َحـــــــــــْرِيبِّ ْي ــــــــــــــــــــِويِّ   )٣٩٧(  َل ِم ــــــــــــــــــــِل الَق ــالَقْهِر َوالتََّقاُت ــــــــــــــــــ   بِ

  .نعم. متام؟ إىل أن ذكر بعد ذلك الفيء

لك ما تركوه فزًعا، أن الفيء إذا ُأخذ من الكفار بغري قتال، وكذ: املقصود

ج، وكذلك اجلزية، هذه كلها ُترصف عىل مصالح املسلمني من  وكذلك اخلرا

غري ختميٍس بقوٍل راجح؛ يعني أهنا ُترصف بكاملها يف مصالح املسلمني وال 

  .ُخيرج منها اخلمس

ة األمان، قال الناظم يف رشوط األمان، قال   :ثم ننتقل بعد ذلك إىل مسأ

فاألمان هو أن ُيعطى الكافر األمان ؛ لِلَكافِِرينَ  َدٍم َوِعْرضِ  َأْمٍن ِيفِ  ءُ إِْعَطا

نُْتَك، أو غري ذلك من األلفاظ أو : فُيقال للكافر نَّاَك، أو أمَّ َت آِمٌن، أو آمَّ أ

ه قد أّمنه يف دمه  األفعال التي تدل عىل أن املسلم قد أعطى الكافر أماًنا، وأ

  .وعرضه، فهذا األمان يصح برشوط

  هي هذه الرشوط؟ ما

  .وهذا هو الرشط األول. أن يكون من مسلمٍ : الرشط األول

فخرج باملسلم الكافر، فال يصح تأمني . أن يكون من عاقلٍ : الرشط الثاين

  .الكافر للكافر

  .من عاقٍل، فال يصح تأمني املجنون: الثاين

  . خمتار، فال يصح تأمني املكره: الثالث

بع ًنا: الرا   .، فال يصح األمان من السكرانهو أال يكون سكرا
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إًذا هذه رشوط األمان، فإذا ُأعطي الكافر أماًنا هبذه الرشوط، فيلزم 

ه صار  املسلمني أن يكفوا عنه، وال جيوز حينئٍذ قتله وال االعتداء عىل ماله؛ أل

  .آمنًا، وقتله حينئٍذ أو أخُذ ماله غدر، واهللا املستعان

ل التي قد أخل بعض املسلمني، أخل وال شك أن هذه املسائل من املسائ

هبا بعض الناس، فصار بعضهم يظن أن كل كافر ولو ُأعطي األمان، فإنه حالل 

ال، بل بعضهم يظن ذلك من اجلهاد، وليس ذلك من اجلهاد يف يشء   .الدم وا

  .بل إن الكافر الذي ُأعطي األمان ال جيوز االعتداء عليه

ذلك يدخل يف األمان ما لو دخل هذا ما يتعلق بمسائل هذا الدرس، وك

  .املسلم إىل بالد الكفار بأمان، فال جيوز له االعتداء عليهم

وهذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ صفر/ ٢٣() السبت(: يوم - ١٣٧: رقم الدرس

ِك لِْلِقَتـــــــــــــــــالِ : َأْي   )٤٠٩(  ايلَمــــــــــــــاِم الَعــــــــــــــإلِمــــــــــــــَن ا َنــــــــــــــةَ ٌَوُهدْ  ْ ـــــــــــــــــالرتَّ ـــــــــــــــــُدُه بِ   َعْق

ٍة يـــــــــــــــــرُ َى َكـــــــــــــــــَذاَك الَعْقـــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــــا ال يَ   )٤١٠(  ِملـُـ ـــــــــــــــــــــــٍة ألْهلَِه   ْعـــــــــــــــــــــــُدولِِذمَّ

ــــــــــــــــــــــاِل َأِو اَملنَْفَعــــــــــــــــــــــةِ  َ ـــــــــــــــــــــــِت مِ بِ   )٤١١(  َتَبــــــــــــــــــــــاُدُل ا ـــــــــــــــــــــــيَْس بِاملَُوقَّ ـــــــــــــــــــــــِه َوَل   ْثلِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم ع ىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السابع والثالثون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتم فيه الكالم عن مسائل كتاب اجلهاد ثم 

فيه نرشع يف تعريف البيع، وهذا الدرس هو الدرس األخري يف فقه العبادات، و

ًضا سنعيده  ًضا نرشع يف فقه املعامالت وهو تعريف البيع، وتعريف البيع أ أ

يف املقطع الالحق؛ حتى يكون املعامالت أو تكون دروس املعامالت مستقلة 

  .عن دروس العبادات

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ِك : َأْي   )٤٠٩(  َمــــــــــــــاِم الَعــــــــــــــايلإلِمــــــــــــــَن ا َنــــــــــــــةَ ٌَوُهدْ  ْ ـــــــــــــــــالرتَّ ـــــــــــــــــُدُه بِ   لِْلِقَتـــــــــــــــــالِ َعْق

ٍة يـــــــــــــــــرُ َى َكـــــــــــــــــَذاَك الَعْقـــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــــا ال يَ   )٤١٠(  ِملـُـ ـــــــــــــــــــــــٍة ألْهلَِه   ْعـــــــــــــــــــــــُدولِِذمَّ

ــــــــــــــــــــــاِل َأِو اَملنَْفَعــــــــــــــــــــــةِ  َ ـــــــــــــــــــــــِت مِ بِ   )٤١١(  َتَبــــــــــــــــــــــاُدُل ا ـــــــــــــــــــــــيَْس بِاملَُوقَّ ـــــــــــــــــــــــِه َوَل   ْثلِ

  :يتكلم الناظم هنا عن اهلدنة، قال

ـــــــــــــــــ: َأْي   )٤٠٩(  َمــــــــــــــاِم الَعــــــــــــــايلإلِمــــــــــــــَن ا َنــــــــــــــةَ ٌَوُهدْ  ـــــــــــــــــُدُه بِ ِك لِْلِقَتـــــــــــــــــالِ َعْق ْ   الرتَّ
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أهل عهٍد وأهل حرب، : عىل نوعني ،عندنا الكفار أهيا اإلخوة الكرام

فأهل احلرب هم الكفار الذين ليس بينهم وبني املسلمني عهٌد وال ذمة وال 

أمان، فهؤالء ُيسمون الكفار احلربيني، وأما النوع الثاين فهم أهل العهد، وأهل 

واع، سبق مع ايض منهم أهل األمانالعهد ثالثة أ   .نا يف الدرس ا

ه  وسبق معنا أن األمان هو إعطاء الكافر األمان يف دٍم أو يف عرٍض، وأ

  .يصح من املسلم العاقل املختار غري السكران

د املسلمني ال جيوز  وُعلم من ذلك أن األمان إذا أُعطي من فرٍد من أفرا

واهللاِ الذي أعطاه األمان  هذا: ملسلٍم أن يعتدي عىل ذلك الكافر، ال تقول

حتى لو ُأعطي من واحد من الناس فال جيوز االعتداء : واحد من الناس، نقول

  .حينئٍذ عىل ذلك الكافر

بلد : اهلدنة معاقدة دولية أو معاهدة دولية بني بلدين: وأما بالنسبة للهدنة

األمر،  مسلم وبلد كافر، فهذه ال يعقدها إال اإلمام العايل يعني السلطان، ويل

  :وهذا معنى قول الناظم

ِك لِْلِقَتـــــــــــــــــالِ : َأْي   )٤٠٩(  َمــــــــــــــاِم الَعــــــــــــــايلإلِمــــــــــــــَن ا َنــــــــــــــةَ ٌَوُهدْ  ْ ـــــــــــــــــالرتَّ ـــــــــــــــــُدُه بِ   َعْق

ٍة يرُ َى يعني أن اهلدنة البد أن تكون بمدة، فال يصح أن تكون اهلدنة  ؛ِملُدَّ

سنة،  ١٥مؤبدة إىل قيام الساعة، ال تكون حمددة، عرش سنوات، عرشين سنة، 

  .حسب ما يرى اإلمام املصلحة يف ذلك. ة، سنتني، وهكذاسن

  :قال
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ٍة يـــــــــــــــــرُ َى َكـــــــــــــــــَذاَك الَعْقـــــــــــــــــدُ  ـــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــــا ال يَ   )٤١٠(  ِملـُـ ـــــــــــــــــــــــٍة ألْهلَِه   ْعـــــــــــــــــــــــُدولِِذمَّ

يعني أن العقد للذمة كذلك فال يصح إال من اإلمام أو نائبه، ولكن قول 

ٍة يرُ َى :بعد قوله فقه اهللالناظم و ةٍ  َكَذاَك الَعْقدُ : ِملُدَّ   .لِِذمَّ

ًضا يكون حمدًدا بمدة وليس األمر كذلك،  قد ُيفهم منه أن عقد الذمة أ

ه إذا دفعوا  فإن عقد الذمة ال يكون حمدًدا بل يكون مؤبًدا يعني عقد الذمة أ

  .اجلزية حرم قتاهلم ووجب الكف عنهم

ه ألهلها ال يعدو؛ يعني ال يكون للكل الكفار،  لكن عقد الذمة خيتص بأ

يكون فقط ألهلها، ألهل الذمة، وهم أهل الكتاب واملجوس، يعني وإنام 

  .اليهود والنصارى واملجوس فقط

  :ومن خالل ما سبق نعرف الفرق بني األمان واهلدنة والذمة فيام يأيت

األمان يكون من مسلم عاقل خمتار غري سكران، بخالف اهلدنة : أوًال 

  .ني السلطانوالذمة فإنه ال تكون إال من اإلمام العايل يع

أن األمان يكون عرش سنني فأقل، وأما اهلدنة فتكون مدًة : الفرق الثاين

غري مؤبدة، وأما الذمة فإهنا تكون مؤبدة، وهذا الفرق مل يذكره الناظم وفقه اهللا 

  .يف هذا املبحث

كذلك من الفروق أن األمان يكون مع مجيع الديانات، وكذلك اهلدنة 

لديانات، بخالف الذمة فإهنا تكون لليهود تكون مع الكفار من مجيع ا
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ألْهلَِها ال  :والنصارى واملجوس، وهذا الذي ذكره الناظم يف الذمة بقوله

  .ْعُدويَ 

   :ثم انتقل الناظم إىل تعريف البيع، فقال

ــــــــــــــــــــــاِل َأِو اَملنَْفَعــــــــــــــــــــــةِ  َ ـــــــــــــــــــــــِت مِ بِ   )٤١١(  َتَبــــــــــــــــــــــاُدُل ا ـــــــــــــــــــــــيَْس بِاملَُوقَّ ـــــــــــــــــــــــِه َوَل   ْثلِ

. أو منفعة بمثل أحدمها عىل الرتتيب غري ربا وقرضالبيع هو مبادلة مال 

د به أن البيع إذا بادلت شيئًا بيشء عىل وجه املعاوضة وهذا  وهذا التعريف ُيرا

اليشء البد أن يكون ماًال، يعني يشء له منفعة مباحة، فمثًال لو أعطيت عرش 

ال األول و هو العرش ريال مقابل مثًال كتاب، فعندنا هنا مبادلة مال بامل، ا

يد فهو البيع،  ال الثاين هو الكتاب، فإن كان ذلك عىل وجه التأ رياالت وا

وإن كان عىل ذلك وجه التأقيت، تأخذ الكتاب يومني بعرشة ريال، فهذه أجرة، 

يد: هلذا قيدها فقال   .عىل التأ

ة بيع  وقد يكون املبادلة بمنفعة، ومن أمثلته املعارصة اليوم اليل هو مسأ

ء اسم جتاري، فهذه االسم  ف ريال مقابل رشا التجاري أن تدفع مثًال مائة أ

يد   .منفعة وليست عينًا يمكن أن حتوذها، والبد أن يكون ذلك عىل التأ

يعني مال بامل، أو منفعة بمنفعة أو مال بمنفعة، بمثل أحدمها؛  :وقوله

  .وهكذا

ا رشعيا كام لو لكنه استثنى من ذلك الربا والقرض، فإن الربا ال يكون بيعً 

هذا ليس بيًعا رشعيا، وكذلك القرض فلو أعطاه : باع درًمها بدرمهني، فنقول
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ف، نقول ف ريال قرًضا عىل أن يردها مائة أ هنا عندنا دافع ومردود، : مائة أ

ف، فهل هذا بيع؟ نقول ف والثاين يرد مائة أ : يعني عندنا واحد يدفع مائة أ

  .ال، هذا قرٌض وليس بيًعا

هذا ما يتعلق هبذه املسائل، وإن شاء اهللا الدرس القادم نبدأ يف املعامالت 

ه  بشكل أوسع، ونعيد هذا التعريَف، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان/  ٧() األحد(: يوم - ١٣٨: رقم الدرس

ــــــــمْ  َوَملْ    ا َقـــــْد ُحِســـــمْ ا، َوِحـــــلُّ الَبْيـــــِع ِممَّـــــًعـــــيْ بَ   )٤١٢(  َيُكــــــــْن ِرًبــــــــا َوال َقْرًضــــــــا ُرِس

ــــــــــــــــــهُ َأْرَكا ــــــــــــــــــودُ : ُن ــــــــــــــــــــــــُه َمْعُهــــــــــــــــــــــــودُ   )٤١٣(  الَعاِقــــــــــــــــــُد َواَملْعُق   َوِصــــــــــــــــــــــــيَغٌة َوُكلُّ

ــــــــــوِط يَقَتِفــــــــــي ُ ــــــــــــِف ِرًىض   )٤١٤(  :لَِســــــــــْبَعٍة ِمــــــــــَن الرشُّ    َيُكــــــــــــوُن َجــــــــــــاِئَز التََّرصُّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا  وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

فهذا هو الدرس الثاين من رشح كتاب املعامالت أو قسم املعامالت من 

النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، وهذا الدرس رقمه مائة وثامنية وثالثون، ويف 

واب ا يف البيت األول من أ  الدرس السابق انتهينا من العبادات وبدأ

  :املعامالت، الذي قال فيه الناظم يف تعريف البيع

ــــــــــــــــــــــاِل َأِو اَملنَْفَعــــــــــــــــــــــةِ  َ ـــــــــــــــــــــــِت مِ بِ   )٤١١(  َتَبــــــــــــــــــــــاُدُل ا ـــــــــــــــــــــــيَْس بِاملَُوقَّ ـــــــــــــــــــــــِه َوَل   ْثلِ

  :ونعتقد أن هذا الدرس هو الدرس األول يف املعامالت، قال الناظم

ــــــــــــــــــــــاِل َأِو اَملنَْفَعــــــــــــــــــــــةِ  َ ـــــــــــــــــــــــيَْس بِاملُ مِ بِ   )٤١١(  َتَبــــــــــــــــــــــاُدُل ا ـــــــــــــــــــــــِه َوَل ـــــــــــــــــــــــِت ْثلِ   َوقَّ

ــــــــمْ  َوَملْ  ــــــــا َوال َقْرًضــــــــا ُرِس   ا َقـــــْد ُحِســـــمْ ا، َوِحـــــلُّ الَبْيـــــِع ِممَّـــــًعـــــيْ بَ   )٤١٢(  َيُكــــــــْن ِرًب

ــــــــــــــــــهُ َأْرَكا ــــــــــــــــــــــــودُ   )٤١٣(  الَعاِقــــــــــــــــــُد َواَملْعُقــــــــــــــــــودُ : ُن ــــــــــــــــــــــــُه َمْعُه   َوِصــــــــــــــــــــــــيَغٌة َوُكلُّ

ـــــــــوِط يَقَتِفــــــــــي ُ ـــــــــــــِرًىض   )٤١٤(  :لَِســـــــــْبَعٍة ِمــــــــــَن الرشُّ   ِف  َيُكــــــــــــوُن َجــــــــــــاِئَز التََّرصُّ

ما . إًذا الكالم عن البيع أوًال تعريفه. طبًعا عندنا اآلن أوًال تعريف البيع

  هو تعريف البيع؟
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   :سبق معنا أن الناظم قال

ــــــــــــــــــــــاِل َأِو اَملنَْفَعــــــــــــــــــــــةِ  َ ـــــــــــــــــــــــِت مِ بِ   )٤١١(  َتَبــــــــــــــــــــــاُدُل ا ـــــــــــــــــــــــيَْس بِاملَُوقَّ ـــــــــــــــــــــــِه َوَل   ْثلِ

ف بأن هذا هو يع، هذا هو تعريف البيع؛ َيُكْن ِرًبا َوال َقْرًضا َوَملْ  ني ُعرِّ

  .البيع

  .طيب خلينا نرشح هذا التعريف

ال أو املنفعة بمثله ال بمثله أو تبادل املنفعة : تبادل ا يعني تبادل ا

ال بمنفعة، أو تبادل املنفعة بامل   .بمثلها، أو تبادل ا

ال، يمكن أن نجعله يف تعريف جممل،  ال با إًذا هذه عدة صور، تبادل ا

ال، ولكن هذه املبادلة ليست مؤقتة، وإنام هي ال: فنقول ال با بيع هو مبادلة ا

مؤبدة، بخالف اإلجارة فإنه مؤقتة، وال يكون هذا عىل وجه الربا، كبيع 

ًضا، فإذا  الدرهم بالدرمهني، فهذا ال يكون بيًعا رشًعا، وال يكون قرًضا أ

مال بامل، مائة ريال  أعطيتك مائة ريال عىل أن تردها مائة، هنا عندنا مبادلة

أعطيك إياها اآلن ومائة تدفعها يل الحًقا، لكنها عىل سبيل القرض، فليست 

  .بيًعا

ال هو كل يشء فيه منفعة مباحة، مثًال : طيب، خلينا نوضح هذا ونقول ا

عندي كتاب، كتاب النظم اجليل، هذا مال، ذهبُت واشرتيته بإيش؟ بعرشة 

أخذُت كتاب النظم اجليل، هذه مبادلة مال رياالت، أعطيته عرشة رياالت و
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ال الثاين وهو عرش رياالت  ال األول وهو كتاب النظم اجليل، وا بامل، ا

  .سعودية مثًال، كالمها ُيعترب ماًال؛ ألن كل يشء فيه منفعة مباحة فهو مال

ال منفعًة، وهلذا قال الناظم اِل َأِو اَملنَْفَعةِ  :وقد يكون ا َ   .َتبَاُدُل ا

املنفعة مثل االسم التجاري اآلن، فإنك ال تبيع عينًا، وإنام تبيع منفعة، 

ا : كذلك لو كان عندك مثًال قطعة أرض جماورة للمسجد، تأيت لشخص تقول أ

د الدهر، : أريد أن أمر من دارك إىل املسجد، فتقول ا أسمح لك باملرور أ أ

يع لك دائًام أي وقت تريد أن متر من هذا املكان فهذا مسم وح لك، لكني ال أ

  .األرض

يعك منفعة املرور مقابل مبلغ وقدره عرشة  ا أ طيب، السامح للمرور أ

  .آالف ريال، هذا ُيعترب مبادلة املنفعة

ه دائم، ومؤبد، بخالف اإلجارة، ؛ َوَليَْس بِاملَُوقَِّت  :وقول الناظم يعني أ

ت تدفع عرشة آالف ريال، لتنتفع هبذه الشقة يف سنة، إذا انتهت السنة انتهى  أ

  .العقد، إًذا هذه منفعة مؤقتة، فهذا إجارة وليس بيًعا

ه هذا هو تعريف ؛يعاعً يْ بَ  َوال َقْرًضا ُرِسمْ ، ناهكام بيَّ ،َيُكْن ِرًبا َوَملْ  :قال ني أ

  .البيع

  .ا َقْد ُحِسمْ َوِحلُّ البَيِْع ِممَّ  :ثم انتقل إىل حكم البيع فقال
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ا َقْد َوِحلُّ الَبيِْع ِممَّ  :البيع أوًال تعريفه، ثم حكمه، قال إًذا عندنا الكالم يف

يعني أن البيع أمٌر مباح وحالل وهذا أمر حمسوم مقطوع به لقول اهللا ؛ ُحِسمْ 

ُ اْلَبْيَع {: سبحانه وتعاىل َّ   ].٢٧٥: البقرة[} َوَأَحلَّ ا

  ما هي أركان البيع؟

   :قال

ــــــــــــــــــهُ َأْرَكا ــــــــــــــــــو: ُن ــــــــــــــــــــــــُه َمْعُهــــــــــــــــــــــــودُ   )٤١٣(  دُ الَعاِقــــــــــــــــــُد َواَملْعُق   َوِصــــــــــــــــــــــــيَغٌة َوُكلُّ

عندنا العاقد يف البيع هو البائع واملشرتي، كلٌّ منهام ُيعترب عاقًدا، : العاقد

ء، إًذا عندنا الركن األول وهو العاقد،  فالبائع يعقد واملشرتي يعقد عقد الرشا

  .البائع واملشرتي: ويشتمل عىل طرفني

ًض . املعقود: الثاين   .ومها الثمن والسلعة: ا يشتمل عىل طرفنيواملعقود أ

ت إذا أردَت البيع البد يكون عندنا البائع ومشرتي وعندنا ثمن وعندنا  فأ

  .بضاعة أو سلعة

والصيغة وهي اللفظ أو الفعل الذي ينعقد به البيع؛ كقول : والصيغة

  .قبلُت : صيغة العقد، ويقول املشرتي. بعتك: البائع

تذهب إىل حمل اخلبز، تضع له رياًال وتأخذ اخلرب وقد يكون بصيغة فعلية، 

قبلُت، فهذا ُيعترب إيش؟ صيغة لكنها : بعتك، وال أن تقول: من غري أن يقول

  .صيغة فعلية جلريان العرف هبا وداللة احلال عليها
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يعني كلها معروف ومعهود عند أهل العلم، ثم ذكر أن  ؛َوُكلُُّه َمْعُهودُ  :قال

وِط يَقتَِفي :الرشوط البيع سبعة، ق ُ سنذكر يف هذا الدرس ، لَِسبَْعٍة ِمَن الرشُّ

  .رشطني، والبقية يف الدرس القادم إن شاء اهللا

وِط يَقتَِفي :قال ُ هذا هو الرشط األول : الرضا؛ ِرًىض  لَِسْبَعٍة ِمَن الرشُّ

ٍض، فلو ُأكره البائع عىل البيع، جاءه  لصحة البيع، فال يصح البيع إال عن ترا

إن مل تبع هذه السلعة وإال قتلناك، فباعها بعد : وهدده بالقتل، قال إنسان

ه  ه مبسوط أو أ ه، فإن البيع باطل، وليس املقصود بالرضا أ التهديد واإلكرا

سعيد بالبيع، بل قد ال يكون سعيًدا بالبيع، يبيعها بسبب حاجته، ولكن غري 

  .مكره وال ُجمرب

 ِرًىض : ، قاللعاقد جائز الترصفأن يكون ا: بيعالرشط الثاين لصحة ال

ِف  . يكون جائز الترصف؛ يعني يكون العاقد جائز الترصف، َيُكوُن َجائَِز التََّرصُّ

  .هو احلر املكلف الرشيد: وجائز الترصف

ال؛ : احلر خرج به العبد، فإن العبد ال يملك، وال جيوز له أن يترصف يف ا

ال ملٌك لسيده   .ألن ا

الصغري واملجنون، فإن املجنون ال يصح ترصفه،  خرج باملكلف: املكلف

ه ليس أهًال للترصف، لكن  والصغري كذلك، الصغري ال يصح ترصفه؛ أل

ال اليسري، يعني مثل الريال : العلامء يقولون يصح ترصف الصبي الصغري يف ا
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يذهب يشرتي من املدرسة، حلوى وال سندويتش، فهذا يصح ترصفه يف 

  .اليسري

هذا معنى جائز الترصف، .  الكثري فال يصح إال بإذن وليهوأما ترصفه يف

  .حر، مكلف، رشيد

 هو الذي ال حيسن الترصف يف ماله، هو: خيرج السفيه، السفيه: الرشيد

ال، هذا هو  م أو يف غري فائدة، ال حيسن الترصف يف ا الذي يبذل ماله يف احلرا

  .السفيه

ف، وهو احلر املكلف الرشيد، إًذا ُيشرتط يف العاقد أن يكون جائز الترص

وبإذن اهللا عز وجل نواصل بقية رشوط البيع يف الدرس القادم، واهللا أعلم، 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ٨() االثنني(: يوم - ١٣٩: رقم الدرس

ــــــــــٍك َأْو نَ ُنــــــــــــَوَكوْ    َباَحـــــــــــُة النَّْفـــــــــــِع بِـــــــــــُدوِن َحاِجـــــــــــِب إ  )٤١٥(  ِئــــــــــــِب اُه ِمــــــــــــْن َمالـِـ

ــــــــــــــــــ ـْـ ــــــــــــــــــانِ   )٤١٦(  نِ َام َوالِعْلـــــــــــــــــــُم بِــــــــــــــــــــاَملبِيِع َواأل   َوُقــــــــــــــــــْدَرُة التَّْســــــــــــــــــلِيِم لِألْعيَ

ـــــــــــــُع ِممَّـــــــــــــ ـــــــــــــَزمُ َوال َيِصـــــــــــــحُّ الَبيْ ــــــــــــــــَعُتــــــــــــــــُه بَ ُمجْ   )٤١٧(  ْن َتْل ــــــــــــــــَد النِّ ــــــــــــــــُرمُ ْع   َدا َوَحيْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل  رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا هو الدرس التاسع والثالثون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه عن رشوط البيع

  :قال الناظم وفقه اهللا، يف ذكر رشوط البيع، بعدما ذكر، قال

ــــــــــٍك َأْو نَ ُنــــــــــــَوَكوْ    َباَحـــــــــــُة النَّْفـــــــــــِع بِـــــــــــُدوِن َحاِجـــــــــــِب إ  )٤١٥(  ِئــــــــــــِب اُه ِمــــــــــــْن َمالـِـ

ــــــــــــــــــ ـْـ ــــــــــــــــــانِ   )٤١٦(  نِ َام َوالِعْلـــــــــــــــــــُم بِــــــــــــــــــــاَملبِيِع َواأل   َوُقــــــــــــــــــْدَرُة التَّْســــــــــــــــــلِيِم لِألْعيَ

ـــــــــــــُع ِممَّـــــــــــــ ـــــــــــــَزمُ َوال َيِصـــــــــــــحُّ الَبيْ ــــــــــــــــَعُتــــــــــــــــُه بَ ُمجْ   )٤١٧(  ْن َتْل ــــــــــــــــَد النِّ ــــــــــــــــُرمُ ْع   َدا َوَحيْ

اب النهي البيع حتى يكون صحيًحا البد من توفر الرشوط وانتفاء أسب

  .والتحريم

  .الرضا، وذكرنا أن يكون البائع من جائز الترصف: ذكرنا من الرشوط

ال يصح البيع من غري ، ئِِب اُه ِمْن َمالٍِك َأْو نَ نُ َوَكوْ  :الثالث من الرشوط، قال

الك إذا كان اإلنسان يبيع مال غريه ال يصح البيع، إال إذا كان نائًبا عنه،  ،ا
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سياريت وبعتها من غري إذين، فالبيع فاسد؛ ألن البيع هنا ليس يعني إذا جئَت إىل 

  .من مالك

بتك ووكلتك يف بيع السيارة،  ،ئِِب اَأْو نَ  :قال ا أ طيب، لو فرضنا أن أ

د يقول الك، وصاحب الزا ك تقوم حينئٍذ مقام ا أن يكون من : يصح البيع أل

  .يلكالوكيل والويص، كالوكيل والومالك أو من يقوم مقامه؛ 

أن تكون العني مباحة املنفعة، املعقود عليه يكون : الرابع من الرشوط

  .إَباَحُة النَّْفِع بُِدوِن َحاِجِب  :مباح النفع، قال

والبد أن يكون مباح النفع مطلًقا يعني لو كان مباح النفع يف حاٍل دون 

باح مثل بيع امليتة، فإن امليتة ُتباح للمضطر، وال تُ : حال، مثل إيش؟ نقول

لغريك، فال جيوز بيعها، كذلك اليشء الذي ال ُيباح إال يف احلاجة أو يف حاالت 

خمصوصة مثل الكلب، فإن الكلب ال جيوز اقتناؤه، لكنه جيوز يف حاالت 

ه مباح النفع ؛ بُِدوِن َحاِجِب  :إًذا ال جيوز بيعه، وهذا معنى قوله. معينة يعني أ

بعض الصور، مثل ما قلنا يف بيع  بدون أي مانع يمنع من إباحة البيع يف

  .الكلب، إباحة النفع بدون حاجة

أن يكون املبيع معلوًما، فلو قلُت . العلم باملبيع: اخلامس من الرشوط

الذي يف جيبي، ال يصح البيع إذا ما كنت ) املوبايل يعني(بعتك اجلوال : لك

  .بيعتعرف هذا اجلوال، جمهول، فال يصح، البد أن يكون هناك علم بامل

امن: السادس ْ  :العلم بالثمن، قال. العلم باأل   .نِ َام َوالِعْلُم بِاَملبِيِع َواأل
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اشرتيت اجلوال : بعتك هذا اجلوال وهو معلوم، قلَت : فلو قلُت لك

ه  مقابل املبلغ املوجود يف املحفظة، وال ندري كم هو املبلغ، فال يصح؛ أل

  .منجمهول، والبد من العلم باملبيع والعلم بالث

فلو كان املبيع معجوًزا عن . القدرة عىل التسليم: السابع من الرشوط

: تسليمه، ما ُيمكن أن ُيسلم، مثل بعري شارد يعني هرب البعري وقلُت لك

يعك البعري الشارد دون أن أدري هل أستطيع أن أسلمه أم ال، هذا ال يصح   .أ

ة بنصف بعتك السيارة املرسوق: كذلك لو ُرسقت سياريت، قلُت لك

ك لو وجدهتا تأخذها، وإن مل جتدها ذهب عليك الثمن كله،  الثمن، بحيث أ

  .ال جيوز أن تبيع اليشء إذا كان هذا اليشء غري مقدور عىل تسليمه

  . إًذا من رشط صحة البيع أن يكون املعقود عليه مقدوًرا عىل تسلميه

منهي عنه،  هذه رشوط البيع السبعة، البد لصحة البيع أن يكون البيع غري

أما البيع املنهي عنه، فال يصح، ومن أمثلة ذلك سيذكر الناظم عدة أشياء، 

  .اقي يف الدرس القادم إن شاء اهللاسنذكر منها األول والب

   :قال

ـــــــــــــُع ِممَّـــــــــــــ ـــــــــــــَزمُ َوال َيِصـــــــــــــحُّ الَبيْ ــــــــــــــــَعُتــــــــــــــــُه بَ ُمجْ   )٤١٧(  ْن َتْل ــــــــــــــــَد النِّ ــــــــــــــــُرمُ ْع   َدا َوَحيْ

اين منهي عنه، وهذا النهي يقتيض التحريم إًذا البيع بعد نداء اجلمعة الث

  .والفساد

  :يقتيض الفساد؛ وهلذا قال الناظم
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ـــــــــــــُع ِممَّـــــــــــــ ـــــــــــــَزمُ َوال َيِصـــــــــــــحُّ الَبيْ ــــــــــــــــَعُتــــــــــــــــُه بَ ُمجْ   )٤١٧(  ْن َتْل ــــــــــــــــَد النِّ ــــــــــــــــُرمُ ْع   َدا َوَحيْ

هذا بيٌع : فنقول. إًذا أوًال ال يصح البيع، فالبيع هنا يقع باطًال وفاسًدا

ه ال ينتقل امللك فيه إىل املشرتي، السلعة ال فاسد، ويعني كونه ف اسد؛ يعني أ

  .وال يصح: تنتقل إىل ملك البيت والثمن ال ينتقل إىل ملك البائع، هذا معنى

  .وحيرم: ثم قال

إًذا هنا عندنا حكٌم بالفساد ال يصح، وحكٌم بالتحريم ومعناه أن البائع 

م إذا باع بعد نداء اجلمعة الثاين، فيرتتب عل يه الفساد والتحريم، وهذه قاعدة يأ

  .عند األصوليني أن النهي يقتيض الفساد، وأن النهي يقتيض التحريم

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا نكمل الدرس القادم، واهللا 

ه وصحبه أمجعني   .أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ٩() ءُ الثالثا(: يوم - ١٤٠: رقم الدرس

ــــــــــــــٍب لِلَخــــــــــــــاِمرِ ْيــــــــــــــَوبَ    ُع َعْبــــــــــــــٍد ُمْســــــــــــــلٍِم لِلَكــــــــــــــافِرِ ْيــــــــــــــَوبَ   )٤١٨(  ُع َنْحــــــــــــــِو ِعنَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــُع للسِّ ــــــــــــــَتَحمِ  الِح ِيفِ َوالَبْي   ْيــــــــــِع َأِخيــــــــــِه املُْســـــــــــلِمِ ْيــــــــــٌع َعــــــــــَىل بَ بَ   )٤١٩(  املُْل

ـــــــــــــــْلُح َغـــــــــــــــَمـــــــــــــــَوثَ   )٤٢٠(  َقْبــــــــــــــــــَل االْشــــــــــــــــــتَِدادِ  عٍ ْيــــــــــــــــــُع َزرْ َوبَ    ْريُ َبــــــــــــــــادِ ٍر َوالصُّ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، هذا هو الدرس األربعون 

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل نتكلم فيه عن البيوع املنهي  بعد ا

  .عنها

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــٍب لِلَخــــــــــــــاِمرِ ْيــــــــــــــَوبَ    ْبــــــــــــــٍد ُمْســــــــــــــلٍِم لِلَكــــــــــــــافِرِ ُع عَ ْيــــــــــــــَوبَ   )٤١٨(  ُع َنْحــــــــــــــِو ِعنَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــُع للسِّ ــــــــــــــَتَحمِ  الِح ِيفِ َوالَبْي   ْيــــــــــِع َأِخيــــــــــِه املُْســـــــــــلِمِ ْيــــــــــٌع َعــــــــــَىل بَ بَ   )٤١٩(  املُْل

ـــــــــــــــْلُح َغـــــــــــــــْريُ َبــــــــــــــــادِ َمـــــــــــــــَوثَ   )٤٢٠(  َقْبــــــــــــــــــَل االْشــــــــــــــــــتَِدادِ  عٍ ْيــــــــــــــــــُع َزرْ َوبَ    ٍر َوالصُّ

ه بيع بعد نداء اجلمعة الثاين، وق: عندنا أوًال : البيوع املنهي عنها د سبق أ

  .حيرم وال يصح

، إذا ُع َنْحِو ِعنٍَب لِلَخاِمرِ يْ َوبَ : قال: الثاين ؛ يعني بيع العنب ملن يتخذه مخًرا

م، وأن هذا الشخص املعني يشرتهيا  علمت أن هذه السلعة ُتستعمل يف احلرا

م أو صناعة اخلمر، فال جيوز بيعه، وال صح البيع   .ألجل احلرا
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ع العنب، فجاءه عقٌد من رشكة لتصنيع رجٌل مشتغل ببي: مثال ذلك

واهللا نريد أن نشرتي منك مقدار كذا من العنب ألجل تصنيع : اخلمور، قالوا 

  .اخلمر، فال جيوز له أن يبيع، ولو باع فالبيع باطل

كذلك بيع العقد املسلم للكافر، فال جيوز أن يباع العقد املسلم للكافر؛ 

  .ألن هذا إهانة للمسلم

؛ املُْلَتَحمِ  الِح ِيفِ َوالَبيُْع للسِّ : بيع السالح يف الفتنة، قالكذلك ال جيوز 

يعني اجتمعت وتقابلت صفوف املسلمني يعني إذا كان هناك فتنة والتحمت 

بعضها مع بعض، وصار بعضهم يقتل بعًضا، فيأيت إنسان يبيع للناس السالح 

  .يف هذه الفتنة، يغذي الفتنة ويشعلها

 يصح، ال جيوز بيع السالح يف فتنة، والضابط يف هذا ال جيوز، وال: نقول

، وبيع العقد املسلم للكافر، وبيع : هذه الثالثة أمور بيع العنب ملن يتخذه مخًرا

ه ال جيوز أن تبيع شيئًا يؤدي إىل ُحمّرم؛ ألن اهللا عز وجل  السالح يف الفتنة، أ

ْثِم َواْلُعْدَوانِ {: يقول ائدة[} َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اْإلِ   .]٢: ا

البيع عىل بيع أخيه املسلم، إنسان مسلم : اخلامس من البيوع املنهي عنها

: مثًال يف سوق اخلضار، رجل عنده بصته يبيع فيه الطامطم أو اخليار، فقال له

خالص هذه اخلمسة : اخليار الكيلو بخمسة ريال، قال: كم كيلو اخليار؟ قال

ريال، وخذ الكيلو، فقام البائع الذي ريال واعطني الكيلو، فأعطاه اخلمسة 
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ا أعطيك الكيلو بأربعة ريال؛ ألجل أن يفسخ مع األول : بجواره، قال اسمع أ

  .ويعقد مع الثاين

هذا بيع املسلم عىل بيع أخيه، وهذا ال جيوز، وال يصح، فإذا فسخ العقد 

ضكم مع األول، واشرتى من الثاين، فالبيع مع الثاين حمرم وباطل، ال يبيع بع

  .يِْع َأِخيِه املُْسلِمِ يٌْع َعَىل بَ بَ : عىل بيع بعض، قال

بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وبيع الثمر قبل : بيوع املنهي عنهاكذلك من ال

  :بدو صالحه، قال

ـــــــــــــــْلُح َغـــــــــــــــْريُ َبــــــــــــــــادِ َمـــــــــــــــَوثَ   )٤٢٠(  َقْبــــــــــــــــــَل االْشــــــــــــــــــتَِدادِ  عٍ ْيــــــــــــــــــُع َزرْ َوبَ    ٍر َوالصُّ

بالنسبة لبيع الزرع قبل اشتداد حبه، إذا وهذا يتعلق بالزروع واألشجار، ف

قمح، هو ُزرع لكنه ما اشتد احلب، وأردت أن تبيع هذا القمح، جئت تبيع ال

  .ال جيوز ذلك: قبل أن يشتد، نقول

بتت  كذلك ال جيوز بيع الثمر قبل بدو صالحه، جاء إىل النخل، ما أ

حالك أخرض،  ظهر منها إال ثمٌر غري صالح، أخرض، ثمر ليس فيهالثمر، ما 

يع هذا التمر، نقول: قال ال جيوز ذلك إال باستثناءات ثالثة ستأيت معنا؛ يف : أ

الك األصل   .الرشط القطعي يف احلال، أو 

  : وهذا سيأيت معنا يف الدرس القادم، قال
ـــــــــــِك اْلـــــــــــــ الـِـ َ ِ ـــــــــــــِط الَقْطـــــــــــــِع َأْو    ـإال بَِرشْ

  

  َأْصِل َوَهَكـــــــــَذا َمـــــــــَع األَْصـــــــــِل ُأِحـــــــــْل ـــــــــ  )٤٢١(
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: ، إذا كان برش ط القطع، تقوليجوز إذا بعت الثمر قبل بدو صالحهف

يعك هذا الثمر، برشط أن تقطعه حاًال، ويكون فيه منفعة، مثًال يعطيه علًفا  أ

  .للدواب، أو يستفد منه بوجه ما

الِِك اْألَ  أو َ ِ ك الشخص الذي يملك النخل بعت له ْصلِ َأْو  ؛ بمعنى أ

شخص، واألصل مملوك لشخص آخر، وهذا حيصل الثمر، كان الثمر مملوك ل

بعد تشقق طلعه، فإن الثمر فيام يسمى ببيع األصول والثامر، إذا باع النخل 

  .يكون للبائع

قينا الثمر للبائع، رجع البائع وباعه عىل مشرتي النخل، جيوز  ا أ طيب 

ه باع النخلة مع الث الك األصل، أو مع األصل؛ بمعنى أ ه باعه  مر، ذلك أل

  .وكان الثمر غري صالح، ال بأس بذلك

ة، وما يتعلق بالبيوع املنهي عنها، وإن شاء اهللا  وهذا ما يتعلق هبذه املسأ

يف الدرس القادم نستكمل بعض املسائل املتعلقة بالبيوع املنهي عنها، واهللا 

  .أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ١٠() ءُ األربعا(: يوم - ١٤١: رقم الدرس
ـــــــــــِك اْلـــــــــــــ الـِـ َ ِ ـــــــــــــِط الَقْطـــــــــــــِع َأْو    ـإال بَِرشْ

  

  َأْصِل َوَهَكـــــــــَذا َمـــــــــَع األَْصـــــــــِل ُأِحـــــــــْل ـــــــــ  )٤٢١(

ـــــــــــــــــــــــٍة َوبَ َوبَ    ــــــــــــــــــــــُع ِعينَ   ْيــــــــــــــــــــــُع َغـــــــــــــــــــــــَررِ يْ

  

ــــــــــــهِ َوَمــــــــــــا َخــــــــــــال َعـــــــــــــْن َرشْ   )٤٢٢( رِ  طِ   املَُقـــــــــــــرَّ

ـــيُ  ]البيـــع الرشـــط ِيف [   مُ  َى ْعنَ ـــِه إلـــَزا ـــ بِ ـــٍد َعـــَىل ال   ـَْعاقِ

  

ــــــــــــ  )٤٢٣( ــــــــــــا يَ ـ ــــــــــــُث َحَصــــــــــــْل نْ آَخِر َم   َفُعــــــــــــُه َحْي

 .السالم عليكم ورمحة اهللا  

  .عىل رسول اهللاحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم 

ائةهذا الدرس  من رشح النظم اجليل يف  هو احلادي واألربعون بعد ا

وعن الرشوط يف ، نتكلم فيه بإذن اهللا عن تتمة البيوع املنهي عنها الفقه احلنبيل

  .البيع

قال الناظم وفقه اهللا يف االستثناء من حتريم بيع الثمر قبل بدو صالحه، 

  :قال
ـــــــــــِك اْلـــــــــــــ الـِـ َ ِ ـــــــــــــِط الَقْطـــــــــــــِع َأْو    ـإال بَِرشْ

  

  َأْصِل َوَهَكـــــــــَذا َمـــــــــَع األَْصـــــــــِل ُأِحـــــــــْل ـــــــــ  )٤٢١(

ـــــــــــــــــــــــٍة َوبَ َوبَ    ــــــــــــــــــــــُع ِعينَ   ْيــــــــــــــــــــــُع َغـــــــــــــــــــــــَررِ يْ

  

ــــــــــــهِ َوَمــــــــــــا َخــــــــــــال َعـــــــــــــْن َرشْ   )٤٢٢(   رِ املَُقـــــــــــــرَّ  طِ

ـــيُ  ]البيـــع الرشـــط ِيف [   مُ  َى ْعنَ ـــِه إلـــَزا ـــ بِ ـــٍد َعـــَىل ال   ـَْعاقِ

  

ــــــــــــ  )٤٢٣( ــــــــــــا يَ ـ ــــــــــــُث َحَصــــــــــــْل نْ آَخِر َم   َفُعــــــــــــُه َحْي

يتكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل يف البيوع املنهي عن بيع الثمر قبل بدو   

ه ُيستثنى منه ثالثة أمور، ما هي حاالت  صالحه، وقد بينا أن هذا ال جيوز، وأ

  بيع الثمر قبل بدو صالح؟جواز 
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يعك هذه : إذا كان ذلك برشط القطع يف احلال، يقول: احلالة األوىل أ

الثمرة، صحيح الثمرة مل تصلح بعد لكن برشط أن تقطعها فوًرا، تأخذها اآلن 

  .وتترصف فيها

طبًعا هذا إذا كانت الثمرة يمكن االنتفاع هبا قبل بدو صالحها، فيقطعها 

  .ا جيوزهذ. حاًال ويأخذها

ز الك األصيل، يبيع التمر قبل : احلالة الثانية من حاالت اجلوا إذا باعها ا

الك النخلة، وهذا ممكن أن يكون التمر ملًكا لشخص والنخلة  بدو صالحه 

ملك لشخص آخر، وهذا سيأيت معنا يف بيع األصول والثامر، إنسان باع نخلًة 

يظهر لكن مل يبُد صالحه، فلام باع بعد تشقق طلعها؛ يعني ما بدأ يظهر التمر، 

النخلة تنتقل ملكيتها إىل املشرتي، وأما التمر فتبقى ملكيته : النخلة نقول

  .للبائع

يعك اآلن : طيب، جاء البائع بعد يوم، وقال يا أهيا املشرتي، أريد أن أ

الك النخلة، فال بأس بذلك   .التمر، فهنا باع التمر 

يعني إذا باع النخلة مع التمر ؛ َذا َمَع األَْصِل ُأِحْل َوَهكَ  :قال: احلالة الثالثة

  .والتمر مل يبد صالحه، فال بأس بذلك

  .هذا بالنسبة حلاالت بيع الثمر قبل بدو صالحه

من البيوع املنهي عنها بيع العينة، بيع الِعينة سنرشحه بعد قليل، نؤخره؛ 

ه حيتاج إىل توضيح، قال   .يُْع ِعينَةٍ َوبَ  :أل
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من الذي سنذكره يف هذا الدرس بيع الغرر، طيب بيع العينة الثالث 

ؤها بثمن حال أقل منه   .سنوضحه بعد قليل، هو بيع سلعٍة بزمٍن مؤجل ثم رشا

ف مؤجلة، ما ُتستلم اآلن، ثم ترجع تشرتهيا من  ت تبيع السيارة بامئة أ أ

ًفا، تقول ًفا: الشخص بتسعني أ   .ياال أعطيني السيارة بتسعني أ

ت احتفظت هبا يف احلقيقة وأعطيَت الشخص حقيق ه السيارة أ ة األمر أ

ف ًفا اآلن عىل أن يسددها بعد سنة مائة أ حقيقتها ربوية، سنرشحها . تسعني أ

  .بشكل أوضح بعد قليل

وهو بيع اليشء املجهول الذي ال . بيع الغرر: ومن البيوع املنهي عنها

بيع الغرر؛ كأن تبيع شيًئا جمهوًال، أو ُيعلم، هنى النبي صىل اهللا عليه وسلم عن 

شيًئا جمهول عاقبته، كبيع البعري الشارد، وبيع السمك يف البحر، وهكذا، 

  .وكذلك اليشء املجهول

عندنا بيع البعري الشارد جمهول العاقبة، ال ندري هل يمكن أن ُيمسك 

يع: وُيستفاد منه أم ال يمكن، واليشء املجهول الذي ال ُيعلم، أقول ك جهاز أ

ه، قال َت ال تدري ما نوعه ومل ترا   :اجلوال الذي يف جيبي، وأ

رِ  طِهِ َوَما َخال َعْن َرشْ  يعني كل بيٍع مل تتحقق فيه الرشوط التي ذكرناها ؛ املَُقرَّ

فإنه بيٌع منهي عنه وال جيوز، ثم انتقل املؤلف رمحه اهللا إىل الكالم عن الرشوط 

  :يف البيع، قال
ـــيُ  ]البيـــع الرشـــط ِيف [ مُ  َى ْعنَ ـــِه إلـــَزا ـــ بِ ـــٍد َعـــَىل ال   ـَْعاقِ

  

ــــــــــــ  )٤٢٣( ــــــــــــا يَ ـ ــــــــــــُث َحَصــــــــــــْل نْ آَخِر َم   َفُعــــــــــــُه َحْي
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الرشط يف البيع أن يتم التعاقد بني بائع ومشرتي عىل عقِد البيع ولكن 

ا أشرتي منك السيارة : يشرتط أحدمها عىل اآلخر بعض الرشوط، فيقول أ

اث البيت برشط التوصيل برشط أن توصلها إىل البيت، وأشرتي منك أ

د بالرشط يف البيع. والرتكيب، ونحو ذلك   :فهذا هو املرا

مُ  يعني أحد العاقدين يلزم اآلخر ما ينفعه، يعني قدًرا  ؛َخرِ َعاقٍِد َعَىل اْآل  إلَزا

ينتفع به زائد عىل املبيع، فام حكمه؟ حكمه سنبينه إن شاء اهللا يف الدرس 

  .القادم

بيع العينة، عندنا معرض سعيد للسيارات، هذا  لكن اآلن نرجع إىل قضية

معرض سيارات يملكه سعيد، عندنا حسن مقبل عىل الزواج ويريد حيتاج 

ف ريال؛ ألجل املهر والقاعة وتكاليف الزواج، ذهب يمنة ويرسة،  تسعني أ

حسن هذا مسكني، تشوفونه مبتسم لكن هو مسكني، بحث يمينًا ويساًرا عن 

عندنا لك : كنه مل جيد، ما وجد أحًدا يقرضه، قالوا لهشخٍص يقرضه ماًال، ل

فكرة، اذهب إىل معرض سعيد للسيارات، واشِرت منه سيارة باألقساط، ُتسدد 

قيمتها بعد سنة، وسعيد يبيعك باألجل، يعني تأخذ منه السيارة اليوم، يقول 

ف بعد سنة: لك ائة أ   .خالص سددين ا

َت ترجع إىل : قالوا ! ا؟آخذ السيارة وش أسوي فيه: قال هلم ما هيمك، أ

ًفا، يعني سعيد يبيعك  سعيد وتبيع له السيارة التي اشرتيتها، وتأخذ تسعني أ

ًفا، تستلف يف  ف تسدد بعد سنة، ويشرتهيا منك فوًرا تسعني أ السيارة بامئة أ
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ت تدبر بعد ذلك  ًفا، تقيض أمور الزواج، وبعد كده أ يدك كاش كم؟ تسعني أ

السنة هذه تكون استملَت رواتب وما إىل ذلك وسددَت إىل سعيد  يعني إىل

ف بعد سنة ائة أ   .ا

شوف هذا حسن جاء إىل معرض سعيد للسيارات، رجل عنده هذه 

ف ريال : السيارة، قال له ا أريد أن أشرتي منك هذه السيارة بامئة أ يا سعيد، أ

ًدا عىل أن يدفَع خالص، خذ السيارة ووقعوا عق: أدفعها لك بعد سنة، قال

الثمن بعد سنة، وأخذ حسن السيارة، هل دفع شيًئا؟ ال، املبلغ سيدفعه بعد 

  .سنة

يا سعيد، تشرتي مني السيارة : بعد ما تم العقد، جاء حسن إىل سعيد، قال

ًفا،  ك أن تشرتهيا مني بتسعني أ ا ما استخدمتها والسيارة عىل حالتها، ما رأ أ

ًفا تدفعها   .خالص، نشرتهيا منك: يل اآلن كاش، قال ولكن تسعني أ

ف ريال، وراح  رجعت السيارة إىل سعيد، ودفع سعيد إىل حسن تسعني أ

حسن تزوج ودفع املهر واستأجر القاعة، ومرت سنة، بعد سنة، ما الذي 

ف ريال   .حصل؟ جاء حسن ودفع إىل سعيد مائة أ

حسن تسعني طيب، ما املشكلة هنا؟ حقيقة هذه القضية أن سعيد أقرض 

ًفا عىل أن يردها بعد سنة كم؟ مائة الحظ السيارة بقيت عند سعيد، راحت . أ

ًفا، راحت له تزوج بيها ثم سددها  ورجعت علطول وأخذ حسن تسعني أ

ف بعد سنة، فصارت حقيقتها حيلًة عىل الربا   .كم؟ سددها مائة أ
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ء اجلميلة؟ أوجدناها فقط ح تى نربر اذا أوجدنا هذه السيارة الصفرا

ف وهذا  ًفا مقابل إنه يأخذها كم؟ مائة أ قرًضا ربويا، نربر إنه يعطيه تسعني أ

  .هو الربا، هذا هو بيع العينة

وهذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعله علًام 

ه وصحبه أمجعني   .نافًعا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٥٧٥  

  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ١١() اخلميس(: يوم - ١٤٢: رقم الدرس
ـــــــَدا ِيفِ  ـــــــْد ُعِه ـــــــا َق ـــــــٍد َفْهـــــــَو َم   ُصـــــــْلِب َعْق

  

  اا َصــــــــِحيًحا، َفاِســــــــًدا، َوُمْفِســــــــدَ ًطــــــــَرشْ   )٤٢٤(

ٌل    ــــــــــــــــــ: َفــــــــــــــــــَأوَّ ِفــــــــــــــــــٌق ِملُْقَتَىضــــــــــــــــــ اْل   ـُمَوا

  

  َعْقِد، َكــــــــــَرْهٍن َأْو ُحُلــــــــــوٍل َأْو َأَجــــــــــْل ـــــــــــ  )٤٢٥(

ــــــــــــــــــــــانِ      ءَ الــــــــــــــــــــــَوال هِ طِ ا َكاْشــــــــــــــــــــــِرتَ : َوالثَّ

  

ِط َأّال   )٤٢٦(   ءَ ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَع َأْو إِْعَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَ َوَرشْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا هو الدرس الثاين واألربعون بعد ا

  .يف البيعاحلنبيل، نتكلم فيه عن الرشط 

  :وسبق معنا يف الدرس الناظم أن الناظم قال يف الرشط يف البيع
ـــيُ  ]البيـــع الرشـــط ِيف [ مُ  َى ْعنَ ـــِه إلـــَزا ـــ بِ ـــٍد َعـــَىل ال   ـَْعاقِ

  

ــــــــــــ  )٤٢٣( ــــــــــــا يَ ـ ــــــــــــُث َحَصــــــــــــْل نْ آَخِر َم   َفُعــــــــــــُه َحْي

  :اآلن بنكمل، قال  
ـــــــَدا ِيفِ  ـــــــْد ُعِه ـــــــا َق ـــــــٍد َفْهـــــــَو َم   ُصـــــــْلِب َعْق

  

  ا، َفاِســــــــًدا، َوُمْفِســــــــدَ ا َصــــــــِحيًحاًطــــــــَرشْ   )٤٢٤(

ٌل    ــــــــــــــــــ: َفــــــــــــــــــَأوَّ ِفــــــــــــــــــٌق ِملُْقَتَىضــــــــــــــــــ اْل   ـُمَوا

  

  َعْقِد، َكــــــــــَرْهٍن َأْو ُحُلــــــــــوٍل َأْو َأَجــــــــــْل ـــــــــــ  )٤٢٥(

ــــــــــــــــــــــانِ      ءَ ِه الــــــــــــــــــــــَوالطِ ا َكاْشــــــــــــــــــــــِرتَ : َوالثَّ

  

ِط َأّال   )٤٢٦(   ءَ ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَع َأْو إِْعَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَ َوَرشْ

اآلن جتد بعض الرشوط يف البيع هذه أمر يكثر جدا يف العقود، كثري جدا   

العقود يف ثالثني صحفة العقد، أو مائة صفحة، كل هذه الصفحات عبارة عن 

رشوط يشرتطها أحد العاقدين عىل اآلخر، يشرتي السيارة برشط إنك تعمل 

  .هلا صيانة أو كذا أو كذا
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م أحد  طيب، ما هو الرشط يف البيع؟ سبق معنا الرشط يف البيع هو إلزا

  .حيصل به نفٌع للمشرتطاملتعاقدين لآلخر بيشء 

  :والرشط يف البيع البد أن يكون يف صلب العقد، قال

يعني بعد ما تم العقد، مو تنفع تشرتط، إنام يكون الرشط يف  ؛ُصْلِب َعْقدٍ  ِيفِ 

ناء التعاقد، يف صلب العقد   .البيع يف أ

  : قال
ـــــــَدا ِيفِ  ـــــــْد ُعِه ـــــــا َق ـــــــٍد َفْهـــــــَو َم   ُصـــــــْلِب َعْق

  

  ا، َفاِســــــــًدا، َوُمْفِســــــــدَ ا َصــــــــِحيًحاًطــــــــَرشْ   )٤٢٤(

ع   وا   .رشط صحيح، ورشط فاسد، ورشط مفسد: الرشط يف البيع ثالثة أ

  .يلزم العمل به، فإن مل يوف به جاز لآلخر أن يفسخ العقد: الصحيح

  .ال يلزم الوفاء به، ووجوده كعدمه: والفاسد

يرتتب عليه أن البيع نفسه صار باطًال، يعني الفاسد ال يفسد : واملفسد

هذا بيع صحيح لكن الرشط هذا بله وارشب ميته، هذا رشٌط : نقول. البيع

  .فاسد، بخالف املفسد فإنه يؤدي إىل بطالن العقد أصًال 

   :الرشط الصحيح، قال
ٌل  ــــــــــــــــــ: َفــــــــــــــــــَأوَّ ِفــــــــــــــــــٌق ِملُْقَتَىضــــــــــــــــــ اْل   ـُمَوا

  

  َعْقِد، َكــــــــــَرْهٍن َأْو ُحُلــــــــــوٍل َأْو َأَجــــــــــْل ـــــــــــ  )٤٢٥(

ف   ق ملقتىض العقد، يعني هذا الرشط الرشط الصحيح هو الرشط املوا

فق ملقتىض العقد أو الذي ال يتناىف مع مقتىض العقد؛  الصحيح هو الرشط املوا

كالرهن فإنك إذا بعَت سيارة مثًال بالتأجيل أو باألقساط، حتتاج أن تتوثق 
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يعك السيارة برشط أن ترهن عندي كذا وكذا: حلقك بالرهن، فتقول هذا . أ

  .رشط صحيح

يعك السيارة الفالنية برشط أن تدفع ثمنها حاال، هذا : يقول أو حلول؛ أ

ما تؤجل الثمن تدفعه اآلن، هذا رشط احللول وهو رشط . رشط احللول

  .صحيح

أشرتي أسيارة برشط السيارة أن يكون : عكس احللول، يقول: أو أجل

الثمن مؤجًال، يشرتط املشرتي أن يكون الثمن مؤجًال، ال بأس بذلك وهذا 

  .ٌط صحيحرش

   :وأما الرشط الفاسد، قال
ــــــــــــــــــــــانِ    ءَ ِه الــــــــــــــــــــــَوالطِ ا َكاْشــــــــــــــــــــــِرتَ : َوالثَّ

  

ِط َأّال   )٤٢٦(   ءَ ْيـــــــــــــــــــــــــــــــــــَع َأْو إِْعَطـــــــــــــــــــــــــــــــــــا بَ َوَرشْ

الفاسد هو ما خالف مقتىض العقد، كاشرتاطه الوالء، إيش الوالء؟ الوالء   

 هذا يف مسائل العبيد، إذا كان إلنسان عبد، فأعتق هذا العبد، والء هذا العقد

يكون للمعتق، للسيد، يعني إيش له؟ من ضمن الوالء املرياث، فريثه، يعني 

  واضح؟. إذا مات هذا العبد املعتق وليس له والد يرثه السيد الذي أعتقه

ك إذا أعتقه فوالؤه يل : طيب، لو باع العبد، قال يعك العبد برشط أ ا أ أ

ا، ما هو لك قىض العقد، فإن الوالء ال، هذا خمالف ملقتىض الرشع، مت: نقول. أ

قضاء اهللا أحق، ورشط اهللا أوثق، «: َملن الوالء، قال النبي صىل اهللا عليه وسلم

  .»وإنام الوالء َملن أعتق



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٥٧٨  

ِط َأّال  :قال يك السيارة برشط أال تبيعها : يقول؛ ءَ يَْع َأْو إِْعَطا بَ َوَرشْ اسمع أ

تبيعها ألحٍد، هذا  ألحد، ما تبيعها تشرتهيا، تستخدمها بس، ما أسمح لك أن

هذا رشط فاسد، فيصح البيع، ولو بعد ذلك أن : نقول. رشطي عليك يف البيع

  .يبيعها َملن يشاء

أشرتط عليك أال تعطيها ألحٍد، ال هتبها ألحٍد، أو : يعني يقول: أو إعطاء

  .ال تعطيها ألحٍد، هذا رشٌط فاسد

الرشط املفسد، النوع الثالث من الرشوط وسيأيت يف الدرس القادم، وهو 

  . الذي يرتتب عليه فساد العقد أصًال، البيع نفسه يصري باطًال 

  .اشرتاط عقد آخر: ما هو؟ أوًال 

يعك السيارة بامئة : يقول يعك السيارة برشط أن تؤجر عيل الشقة، أ أ

ف ف برشط أن تؤجر عيل الشقة بثالثني أ   .أ

ه يؤدي إىل الغرر: نقول ، وقد جاء النهي هذا العقد من أصله فاسد؛ أل

  .رشطني يف البيتعن 

بعتك : تعليق العقد عىل املستقبل؛ يقول: الثاين من الرشوط املفسدة

السيارة إذا وافق زيٌد، بعتك السيارة إذا جاء رأس الشهر القادم، بعتك السيارة 

  .إذا سددين فالن كذا وكذا

ويكون تعليق العقد عىل يشء مستقبل هذا يؤدي إىل عدم انعقاد العقد، 

  .العقد أصًال باطًال 
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هذا ما يتعلق بالرشوط يف البيع، وإن شاء اهللا عز وجل يف الدرس القادم 

نتكلم عن بعض املسائل األخرى يف البيوع، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل 

ه وصحبه أمجعني   .نبينا حممٍد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٥٨٠  

  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان/  ١٣() السبت(: يوم - ١٤٣: رقم الدرس
ــــــــــــُث  الـِـ ــــــــــــــِط َعْقــــــــــــــدِ : َوالثَّ ــــــــــــــُع بَِرشْ   الَبيْ

  

  )بِْعـــــــُت إِْن َجـــــــا ُوْلـــــــِدي(ـآَخـــــــَر، َأْو َكـــــــ  )٤٢٧(

ــــــار[   ــــــ ]اخلي ــــــَدْيِن اْحلَ   اْختَِيــــــارِ  قُّ ِيفِ لِْلَعاقِ

  

ى َذاَك بِاْخلِ   )٤٢٨( ـــــــــــــــــــــارِ َفْســـــــــــــــــــــٍخ، ُيَســـــــــــــــــــــمَّ   يَ

ـــــــــــــــأَ ِيت أْ َيـــــــــــــــ   ـــــــــــــــسِ  :عٍ ا وَ ْ  بِ   ِخَيـــــــــــــــِاُر اْملَْجلِ

  

ة  )٤٢٩( ٍط ُمـــــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــــبِسِ  َملْ  ِخَيـــــــــــــــــــــــاُر َرشْ   َتْل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف  فهذا هو الدرس الثالث واألربعون بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اخليار

  :يف تتمة الرشوط يف البيع، قال قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــــُث  الـِـ ــــــــــــــِط َعْقــــــــــــــدِ : َوالثَّ ــــــــــــــُع بَِرشْ   الَبيْ

  

  )بِْعـــــــُت إِْن َجـــــــا ُوْلـــــــِدي(ـآَخـــــــَر، َأْو َكـــــــ  )٤٢٧(

ــــــار[   ــــــ ]اخلي ــــــَدْيِن اْحلَ   اْختَِيــــــارِ  قُّ ِيفِ لِْلَعاقِ

  

ى َذاَك بِاْخلِ   )٤٢٨( ـــــــــــــــــــــارِ َفْســـــــــــــــــــــٍخ، ُيَســـــــــــــــــــــمَّ   يَ

ـــــــــــــــأَ ِيت أْ َيـــــــــــــــ   ـــــــــــــــسِ  :عٍ ا وَ ْ  بِ   ِخَيـــــــــــــــِاُر اْملَْجلِ

  

ة َملْ   )٤٢٩( ٍط ُمـــــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــــبِسِ  ِخَيـــــــــــــــــــــــاُر َرشْ   َتْل

الكالم عن الرشط الثالث من الرشوط يف البيع اليل هو الرشط املفسد،   

ايض، قال اليل هو الرشط : الثالث ،البَيْعُ : َوالثَّالُِث  :سبق ذكره يف الدرس ا

ه قال   .اَصِحيًحا، َفاِسًدا، َوُمْفِسدَ  :املفسد؛ أل

ًضا ذكرناه لكن نعيده اآلن، فنقولالصحيح والفاسد ع : رفناه، املفسد أ

ف برشط : اشرتاط عقد آخر؛ يقول: الرشط املفسد أوًال  بعتك السيارة بامئة أ

ف   .أن تؤجرين الشقة بثالثني أ
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ِط َعْقدِ : َوالثَّالُِث  :وتعليق العقد، قال يعني برشط عقٍد ؛ آَخرَ  البَيُْع بَِرشْ

  .آخر

بعتك : يعني تعليق العقد عىل املستقبل، فيقول؛ )َجا ُوْلِديبِْعُت إِْن (ـَأْو كَ 

  .السيارة إن جاء ولدي من السفر، وهكذا

اخليار ُيقصد به ثبوُت حق للعاقدين أو ألحدمها يف : أما بالنسبة للخيار

  .طلب اإلمضاء أو الفسخ، حيق له أن يميض العقد وحيق له أن يفسخه

   :قال
ــــــار[ ــــــ ]اخلي ــــــَدْيِن اْحلَ   اْختَِيــــــارِ  قُّ ِيفِ لِْلَعاقِ

  

ى َذاَك بِاْخلِ   )٤٢٨( ـــــــــــــــــــــارِ َفْســـــــــــــــــــــٍخ، ُيَســـــــــــــــــــــمَّ   يَ

ع اخليارإًذا حق اختيار الفسخ أو اإلمضاء هذ   وا   ؟ا هو اخليار، ما هي أ

ة َملْ  :هذا هو النوع األول؛ ِخيَِاُر اْملَْجلِسِ  :عٍ ا وَ ْ  بِأَ ِيت أْ يَ  :قال ٍط ُمدَّ   .َتْلبِسِ  ِخيَاُر َرشْ

امرأة مثًال دخلت إىل حمل فيه : املجلس، مثال ذلك النوع األول خيار

ا دفعت املبلغ قبل أن خترج وقبل أن  مالبس للبيع، فاشرتت لبًسا، متام؟ و

تفارق هذا املحل، قبل أن خترج منه، بدا هلا أن هذا اللون غري مناسب، 

راجع اعطني فلويس وخذ هذا اللبس، : فرجعت، قال ا أريد أن أ خالص، أ

  .ن حقها ذلكم: فنقول

والبيعان باخليار ما «من حقها أن تفسخ العقد؛ ألهنا ما زالت يف املجلس، 

  .»مل يتفرقا

  .هذا هو اخليار املجلس. فهي ما دامت يف املجلس، جيوز هلا الفسخ
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ة َملْ  :قال. وهو خيار الرشط: النوع الثاين ٍط ُمدَّ   .َتْلبِسِ  ِخيَاُر َرشْ

 َملْ  :حة ليس فيها لبس، هذا معنىهو أن حيدد مدة واض: خيار الرشط

ا يل حق إين أرد البضاعة وأفسخ : ُحيدد مدة، ُيقال، يعني مدة حمددة؛ َتْلبِسِ  أ

وهذا حيصل يف حمالت املالبس ُيقال مثًال من حق . العقد خالل هذه املدة

هذا هو خيار الرشط، فإذا بدا له خالل . املشرتي أن يرد السلعة خالل أسبوع

  .أهنا غري مناسبة، فله أن يردها، وله أن يفسخ العقد هذا األسبوع

واع اخليار، بقية اخليارات إن شاء  هذا ما يتعلق بالنوع األول والثاين من أ

اهللا نأخذها يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ١٤() األحد(: يوم - ١٤٤: رقم الدرس
ـــــــــــــــــبْ  ْلَســـــــــــــــــةِ  نٍ ِخَيـــــــــــــــــاُر َغ   َوِخَيـــــــــــــــــاُر الدُّ

  

ــــــــــــــــــــــريٍ ِخَيـــــــــــــــــــــاُر َختْ   )٤٣٠(   َعــــــــــــــــــــــةِ َعـــــــــــــــــــــَىل َأْربَ  بِ

ــــــــــــــــــٍب َوِخَيــــــــــــــــــاٌر ُمْثَبــــــــــــــــــُت      ِخَيــــــــــــــــــاُر َعيْ

  

ـــــــــــــــــــــتَِالٍف يَ   )٤٣١(   ْثُبـــــــــــــــــــــُت لِْلَعاِقـــــــــــــــــــــَدْيِن ِالْخ

ــــ]فصــــل[   ى اْملَِكيــــَل َواْمل ــــِن اْشــــَرتَ ـــــْ ْوُزونَ َم   ال

  

ـــــــــــ  )٤٣٢( ــــــــــــ ـــــــــــْل  عَ ْذُروَمْعُدوَد َواْملَ   َصـــــــــــحَّ وَكَم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

بع واألربعون بعد  فحياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الرا

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا  عز وجل عن ا

  .تتمة مسائل اخليار، ثم نرشع يف الكالم عن الترصف يف املبيع قبل قبضه

قال الناظم وفقه اهللا يف تتمة رسِد أقسام اخليار، بعدما ذكَر يف الدرس 

ايض خيار املجلس وخيار الرشط، قال    :ا
ـــــــــــــــــبْ  ْلَســـــــــــــــــةِ  نٍ ِخَيـــــــــــــــــاُر َغ   َوِخَيـــــــــــــــــاُر الدُّ

  

ــــــــــــــــــــــريٍ ِخَيـــــــــــــــــــــاُر َختْ   )٤٣٠(   َعــــــــــــــــــــــةِ َعـــــــــــــــــــــَىل َأْربَ  بِ

ــــــــــــــــــٍب َوِخَيــــــــــــــــــاٌر ُمْثَبــــــــــــــــــُت      ِخَيــــــــــــــــــاُر َعيْ

  

ـــــــــــــــــــــتَِالٍف يَ   )٤٣١(   ْثُبـــــــــــــــــــــُت لِْلَعاِقـــــــــــــــــــــَدْيِن ِالْخ

  .الترصف يف املبيع قبل القبض  
ــــْوُزونَ ]فصــــل[ ى اْملَِكيــــَل َواْمل ــــِن اْشــــَرتَ ـــــْ َم   ال

  

ـــــــــــ  )٤٣٢( ـــــــــــْذُروـ ـــــــــــْل  عَ َمْعُدوَد َواْملَ   َصـــــــــــحَّ وَكَم

ار، وذكرنا خيار املجلس وخيار نبدأ أوًال بتتمة أحكام اخليار ومسائل اخلي  

ايض، واآلن نذكر خيار الغبن   .الرشط يف الدرس ا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٥٨٤  

م هو اخليار الذي يثبت يف الغبن الفاحش، : وخيار الغبن أهيا اإلخوة الكرا

ء غبنًا فاحًشا خيرج عن العادة، كام لو  إذا ُغبن اإلنسان يف البيع أو يف الرشا

بخمسامئة، هذا غبن فاحش يثبت فيه اشرتى سلعة قيمتها مخسة ريال، اشرتاها 

  .اخليار

ولكن خيار الغبن يثبت يف أحوال، ما هو كل إنسان اشرتى السلعة بأكثر 

من قيمتها يثبت له خيار الغبن، يف واحد يشرتي السلعة بأكثر من قيمتها وهو 

ر بيتي غايل، : يعرف أهنا أكثر من قيمتها لكنه مستعجل، يقول واهللاِ اليل بجوا

ا ما عندي استعداد إين أروح إىل املحل البعيد يف آخر البلد، فاشرتاها، هذا  وأ

ال يثبت له خيار الغبن، وإنام يثبت خيار الغبن يف حق املسرتسل، َمن هو 

  املسرتسل؟

  .املسرتسل هو الذي ال يعرف األسعار، وال حيسن املامكسة

سة يف البيع املامكسة يعني املكارسة يف السعر، فهو إنسان ال حيسن املامك

ء، وكذلك ال يعرف األسعار، هذا يثبت له اخليار إذا ُغبن غبنًا شديًدا   .والرشا

ة النجش   .كذلك يثبت اخليار يف مسأ

د العلني، تسأل السيارة مثًال قيمتها عرشين  النجش ُتعرض سلعة عىل املزا

ف، مخسة  د العلني، فيأيت إنسان ويزود عرشين أ ف ريال، وتنزل يف املزا أ

ف، بحامس، حتى يظهر للناس إن هذه السلعة واهللاِ تسوى مخسني و عرشين أ

ف   .أ
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فيغرت به شخص فيزود يف السلعة عن قيمتها ويشرتهيا بأكثر من قيمتها 

  .بسبب هذا النجش

يثبت هلذا الشخص الذي اشرتاها يف حالة النجش يثبت له خيار : نقول

  .الغبن

ة تلقي ال   .ركبانكذلك يثبت خيار الغبن يف مسأ

م هذا طبًعا خيار الغبن يف تلقي الركبان  تلقي الركبان أهيا اإلخوة الكرا

  .يثبت للبائع، الصورتان السابقتان يثبت للمشرتي، اآلن يثبت للبائع

هذا رجل جاء من بلد، خارج مثًال نحن من أهل املدينة، جاء رجل من 

سمك يف سوق أهل ينبع أو من أهل الرايس خارج املدينة يريد أن يبيع ال

املدينة، وهو يف باله إن األسعار رخيصة، يعني كيلو السمك عندهم مثًال هم 

ا أو شخص خرج  يف البحر كيلو السمك مخسة عرش رياًال، فجاء إىل املدينة وأ

عن طرف البلد واستقبله تلقى هذا الشخص عند البلد قبل أن ينزل إىل 

  .نك بخمسة عرش رياًال الكيلوما شاء اهللا هذا السمك أشرتيه م: السوق، قال

ع، فلام  وا فباع له السمك بخمسة عرش رياًال الكيلو ظنا منه أن هذه هي األ

نزل السوق، وجد أن الكيو يف املدينة بثالثني ريال، إذا ُغبن يف البيع، باعها 

  .بأقل من قيمتها، يثبت له اخليار، هذا هو خيار الغبن

ع اخليار، خيار ال وا بع من أ   .تدليسالرا
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هو أن تظهر السلعة بحالة أفضل : ما معنى خيار التدليس؟ خيار التدليس

مما هي عليه يف احلقيقة، يعني مثًال تضع عالمة جتارية عالية السعر عىل سلعة 

ليست من نفس العالمة التجارية فيشرتهيا املشرتي بامئة يظن أهنا من هذه 

ا من عالمة جتارية أخرى، ربام العالمة األصلية املتقنة، ويكتشف بعد ذلك أهن

  .ال يكون فيها عيب، لكنها أقل يف املستوى مما أظهرها عليه

ع اخليار، طبًعا إذا ُوجد هذا يثبت له اخليار، خيار التدليس يثبت له  وا من أ

  .اخليار يف رد هذه السلعة وأخِذ الثمن

واع اخليار ِخيَاُر  :خيار التخبري بالثمن، قال الناظم: النوع اخلامس من أ

د به؟ ، َعةِ َعَىل َأْربَ  بِريٍ َختْ    يعني إيش خيار التخبري بالثمن؟ ما املرا

د به أن البائع هنا خيرب املشرتي بالثمن، فيدخل املشرتي عىل العقد بناًء  املرا

  .َعةِ َعَىل َأْربَ  :عىل أمانة البائع يف اإلخبار بالثمن، وهو يثبت يف أربعة صور، قال

  .التولية: ة؟ أوهلاما هي هذه األربع

يع لك السيارة : أن يبيعه السلعة برأس ماهلا، يقول: التولية ا سأ اسمع أ

كم رأس ماهلا؟ : خالص؟ فيقول له املشرتي. برأس ماهلا الذي اشرتيته به

ف ريال: يقول   .رأس ماهلا عرشون أ

ًفا، طيب إذا اكتشفنا أن البائع أخرب  حينئٍذ يشرتهيا املشرتي بعرشين أ

  .نعم، يثبت له اخليار: لثمن عىل خالف احلقيقة، هل يثبت اخليار؟ نقولبا
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ًفا، وأخربه  بمعنى اكتشفنا أن البائع اشرتاها كان رأس ماهلا مخسة عرش أ

ف، ممكن يكون من باب العقد، يظن أهنا عرشين وبعدين راجع  بأهنا عرشين أ

ف، فنقول   .للمشرتي اخليارحيئنٍذ يثبت : الفواتري اكتشف أهنا مخسة عرش أ

  .له احلق يف أن يرد السلعة

بحة، يقول يعك السيارة : كذلك يثبت اخليار التخبري بالثمن يف املرا أ

ف: كم رأس ماهلا؟ فيقول: برأس ماهلا وربح مخسامئة ريال، يقول . عرشين أ

ف ومخسامئة ريال، ثم يكتشف أهنا عىل خالف ذلك، : فيقول اعطني عرشين أ

  .فله اخليار

ضعةكذل يعك السيارة برأس ماهلا وخسارة : أن يقول: املواضعة. ك املوا أ

ف ريال، فيبيع له السيارة، يقول ف، وخسارة : عيل أ رأس ماهلا عرشين أ

ف، يقول ًفا، ثم يكتشف أن رأس ماهلا مخسة عرش : أ يعها لك بتسعة عرش أ أ

ًفا مثًال، فله اخليار   .أ

كة يف هذه األرض اد: يقول. الرشكة: كذلك من صور ذلك خل معي رشا

ال، يقول ال؟ يقول: بنصف رأس ا ف: كم رأس ا ال مائة أ ادخل . رأس ا

كة بالنصف، ثم يكتشف أن األرض بثامنني  ف، وادخل رشا معي بخمسني أ

ه دفع أكثر من الثمن الذي أخرب به، وأكثر من رأس  ف، فله اخليار حينئٍذ؛ أل أ

ال الذي ادعاه البائع   .ا

ًضا وهو النوع السادس من ع اخليار أ وا   .خيار العيب: أ
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ا . وخيار العيب يثبت إذا ُوجد يف السلعة عيٌب ينقص من قيمتها أ

اشرتيُت السيارة واكتشفت أن السيارة فيها مشكلة يف الفرامل، هذه مشكلة 

  .تنقص يف قيمة السيارة فمن حقي أن أرد السيارة

ًضا أمر آخر من حقي أن أس لكه يف خيار العيب، وهو أن أحتفظ وهناك أ

يعني إيش األرش؟ يعني الفرق بني قيمة . بالسيارة، وأطلب منك أرش النقص

  .السيارة املعيبة وقيمتها الصحيحة

ع اخليار وا    :خيار الختالف املتباعني، قال الناظم: السابع من أ
ــــــــــــــــــٍب َوِخَيــــــــــــــــــاٌر ُمْثَبــــــــــــــــــُت    ِخَيــــــــــــــــــاُر َعيْ

  

ـــــــــــــــــــــتِ   )٤٣١(   ْثُبـــــــــــــــــــــُت َالٍف يَ لِْلَعاِقـــــــــــــــــــــَدْيِن ِالْخ

ا اشرتيُت السيارة بعرشين : إذا اختلف املتبايعان يف قدِر الثمن، قال   أ

ًفا، قال ًفا؛ ألين بعتك : أ ًفا، ادفع يل ثالثني أ ت اشرتيَت بثالثني أ ًدا أ أ

  .ال، اتفقنا عىل عرشين: السيارة بثالثني، قال

العقد، يعني كل اختلفوا يف قدر الثمن، ما العمل؟ يتحالفان، وُيفسخ 

ف وإنام بعتها : حيلف البائع أوًال يقول: واحد يقول واهللاِ ما بعتها بعرشين أ

ف ف، وإنام : ثم حيلف املشرتي؛ يقول. بثالثني أ واهللاِ ما اشرتيتها بثالثني أ

ه ما دفع لسه، هو  ف، ويرجع له السيارة وُيفسخ العقد؛ أل اشرتيتها بعرشين أ

ة مل ي   .دفع الثمن فُيفسخ العقد حينئذٍ مل يدفع، املسأ

ثم انتقل الناظم إىل قضية أخرى، وهي قضية الترصف يف املبيع قبل 

  .القبض
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ا ذهبُت اشرتيُت سيارة وخرجُت من املعرض ومل أستلم هذه  اآلن أ

يع هذه السيارة لواحد  السيارة، هل جيوز يل بعدما خرجُت من املعرض أن أ

يعها لك واهللاِ اشرتي: من أصحايب، يقول ُت السيارة الفالنية وأريد أن أ

ف ريال زيادة   من حقي أو ال؟. وربحُت منه أ

بّني الناظم قبل أن يبني هذه القضية، : هذا هو املقصود هبذا الفصل، أوًال 

بني أن َمن اشرتى شيًئا سواء كان مكيًال أو موزوًنا أو معدوًدا أو مزروًعا أو 

مل يقبض السلعة، يعني القبض قبض  غري ذلك فإن العقد يصح ويلزم ولو

السلعة ليس رشًطا يف صحة العقد وال يف لزوم العقد، وإنام هو رشط يف جواز 

املكيل، واملوزون، : الترصف فيها قبل القبض يف هذه األمور األربعة

  .واملعدود، واملزروع

يعك متر  إذا بعَت شيًئا مكيًال كام لو بعَت التمر بعرشة أصع من التمر، أ

وصافه افالنية بعرشة صاع، بامئة ريال، طيب العقد صحيح والزم، ولكن ال أ

رصف يف هذا التمر الذي اشرتيته حتى يتميز يل، حتى أقبضه بامذا . جيوز يل أن أ

حيصل قبض املكيل بكيله، فيبدأ يعد لواحد، الصاع : حيصل قبض املكيل؟ قال

هذه العرشة أصع لك، : لاألول، الثاين، الثالث، حتى مجع يل عرشة أصع، وقا

يف هذه احلالة أكون قد قبضتها حتى لو ما استملتها بيدي، فحينئٍذ جيوز يل أن 

يعها، حتى لو كان باقية يف املحل عنده، لكنه كاهلا وعينها  رصف فيها، أن أ أ

يعها لواحد من زمالئي، ما يف مشكلة   .يل، ممكن أخرج من الدكان وأ
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م مثًال، عرشة كيلو حلًام، فوزن يل عرشة وكذلك احلكم يف املوزون، حل

يعها؛ ألن قبض املوزون بوزنه   .كيلو حلمها، جيوز يل أن أ

واحد، اثنان، ثالثة، : عرشة حبات من هذا التفاح مثًال، فعد يل: واملعدود

هذا التفاح تبعك، خرجُت من عنده دون أن : تسعة، عرشة، قال... أربعة

  .أقبضها، وبعتها لشخص، ال بأس

عرشة مرت من القامش، فعد يل عرشة أمتار، وقصها يل، : كذلك املزروعو

ومل أقبضها بيدي، ُيعترب أين قبضتها حكًام، فيجوز يل . هذا عرشة مرت لك: قال

يعها   .أن أ

عموًما إذا باع اإلنسان شيًئا فإنه يصح العقد ويلزم ولو مل يقبض، لكن 

ا ما أر ز الترصف، أ ا القبض يكون رشًطا يف جوا يعها لشخص تاين، أ وح أ

يعها لشخص آخر إال بعد أن أقبضها وعرفنا أن  بعد ما اشرتيتها ما أروح أ

قبض املكيل بالكيل، وقبض املوزون بالوزن، وقبض املعدود بالعد، وقبض 

  .املزروع بالزرع

هذا ما يتعلق هبذا الدرس، وقد أطلنا فيه قليًال، وإن شاء اهللا عز وجل 

ه نكمل يف الدرس ا لقادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/  ربيع الثاين/  ١٥() االثنني(: يوم - ١٤٥: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ــــــــــــــــــــٌف ِفيَهــــــــــــــــــــا إَِىل َجيُ َهـــــــا َفــــــــَال َقـــــــْبٍض َهلَـــــــ  )٤٣٣(  ْز َتَرصُّ   َا ُعْرًفـــــــا، َوَغْريُ

َهــــــــا َفـــــــَال َكــــــــَام َســــــــَلْف   )٤٣٤(  َتَلـــــــــْف  َيْضـــــــــَمنَُها اْلَبـــــــــاِئُع إِْن َكـــــــــانَ    َقْبـــــــُل، َوَغْريُ

ــــــاِزَيــــــ  ]الربــــــا[ ـــــــــــا ِهـــــــــــَي الرِّ   )٤٣٥(  ْملَُعاَمَلــــــةْ اصُّ بِ تَ َدٌة َختْ   اْو ُمَفاَضـــــــــــَلةْ  ءً َســـــــــــانَ َب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم حيا كم اهللا وبياكم يف الدرس اخلامس واألربعني بعد ا

ة  اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عام ال ُيترصف فيه قبل قبضه، وعن مسأ

  .تعريف الربا

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكَر أن
ــــْوُزونَ ]فصــــل[ ى اْملَِكيــــَل َواْمل ــــِن اْشــــَرتَ ـــــْ َم   ال

  

ـــــــــــ  )٤٣٢( ـــــــــــْذُروَمْعُدوـ ـــــــــــْل  عَ َد َواْملَ   َصـــــــــــحَّ وَكَم

نا أن اإلنسان إذا اشرتى املبيع فإن هذا البيع يكون صحيًحا الزًما دون وبيَّ   

  .اشرتط القبض، هذا األصل

ه جيوز له أن يبيع اليشء الذي  لكن هل مقتىض صحة البيع ولزوم البيع أ

  :اشرتاه قبل أن يقبضه؟ هذا الذي سيبينه املؤلف هنا ويقول
ــــْوُزونَ ]فصــــل[ ى اْملَِكيــــَل َواْمل ــــِن اْشــــَرتَ ـــــْ َم   ال

  

ـــــــــــ  )٤٣٢( ـــــــــــْذُروـ ـــــــــــْل  عَ َمْعُدوَد َواْملَ   َصـــــــــــحَّ وَكَم

ــــــــــــــــــــ َوَملْ    ــــــــــــــــــــٌف ِفيَهــــــــــــــــــــا إَِىل َجيُ َهـــــــا َفــــــــَال َقـــــــْبٍض َهلَـــــــ  )٤٣٣(  ْز َتَرصُّ   َا ُعْرًفـــــــا، َوَغْريُ

َهــــــــا َفـــــــَال   )٤٣٤(  َيْضـــــــــَمنَُها اْلَبـــــــــاِئُع إِْن َكـــــــــاَن َتَلـــــــــْف    َكــــــــَام َســــــــَلْف  َقْبـــــــُل، َوَغْريُ
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ــــــاِزَيــــــ ] الربــــــا[ ـــــــــــا ِهـــــــــــَي الرِّ   )٤٣٥(  اْملَُعاَمَلــــــةْ صُّ بِ تَ َدٌة َختْ   اْو ُمَفاَضـــــــــــَلةْ  ءً َســـــــــــانَ َب

م، األشياء التي ُتباع، السلع عىل نوعني   :األشياء أهيا اإلخوة الكرا

ما هو؟ املبيع بكيٍل . ما ال جيوز الترصف فيه قبل قبضه: النوع األول

ايض،و املبيع بالوزن كام لو باع كالتمر إذا بيع با لصاع، وقد بيناه يف الدرس ا

عرشة كيلو من اللحم، واملعدود كام لو باع عرشة حبات من التفاح، واملزروع 

كام لو باع عرشة مرت من القامش، فهذه ال جيوز له أن يترصف فيها إال بعد أن 

عدود بعده، يقبضها، وعرفنا أن قبض املكيل بكيل، واملوزون بوزنه، وامل

  .واملزروع بزرعه

   :والناظم هنا يقول

ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ــــــــــــــــــــٌف ِفيَهــــــــــــــــــــا إَِىل َجيُ َهـــــــا َفــــــــَال َقـــــــْبٍض َهلَـــــــ  )٤٣٣(  ْز َتَرصُّ   َا ُعْرًفـــــــا، َوَغْريُ

  .عرًفا: ما هو ضابط القبض؟ قال. يبني لنا هنا الناظم الضابط يف القبض

إىل إًذا قبض كل يشء بحسبه، ما عده العرف قبًضا فهو قبض، نرجع 

عرف التجار ويكون القبض بام يتعارف عليه الناس، والعرف يف املكيالت؛ 

  .ألن قبضها بكيلها إىل آخره

َها َفَال  :ثم قال املكيل، : يعني ما عدا هذه األشياء األربعة؛ َوَغْريُ

  .واملوزون، واملعدود، واملزروع فإنه جيوز الترصف فيها قبل القبض

بعتك هذه السيارة وتم : املعرض، قالإًذا لو اشرتى سيارة معينة من 

: من فني جئت؟ قال: البيع، وخرج اإلنسان من املعرض والتقى بصاحبه، قال
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يُت من معرض سعيد للسيارات : ما شاء اهللا، وش اشرتيَت؟ قال: قال. أ

ف ريال   .اشرتيُت سيارة مازدة نوع كذا بعرشين أ

ا أشرتهيا منك باثنني واهللاِ هذه بيعة ممتازة، اشرتيتها بعرشين أ: قال ف؟ أ

ف يعك: تبيع؟ قال. وعرشين أ   ما تقولون يف هذا البيع؟. أ

ليش صحيح؟ صحيح ألن هذا اليشء ليس من . هذا بيٌع صحيح: نقول

املكيالت، وال من املوزونات، وال من املعدودات، باع شيًئا معينًا فيجوز 

  واضح؟. الترصف فيه قبل قبضه

غري املكيل واملوزون : يعني وغريها؛ َها َفَال َوَغْريُ  :وهذا معنى قوله

  .واملعدود واملزروع

  .يعني فال حيرم الترصف فيه قبل القبض، وجيوز الترصف فيه القض: فال

ة الضامن، قال   :ثم بني لنا الناظم قضية وهي مسأ

  -- )) ٠٣:٣٦ -كلمة غري مفهومة@ (( -- 

ت واملزروعات، إذا يعني يضمنها يعني املكيالت واملوزونات واملعدودا

اشرتيَت عرشة صاع من التمر وخرجَت من الدكان، أعطيته الثمن وخرجَت 

ومل يكل لك هذه األصع، مل يتميز مترك عن متره وحصل تلف، احرتق الدكان، 

ت مل تقرض بعد، قلَت له أعطني : ُرسق املحل، رجعت إليه بعد قليل وأ

ت يا أهيا . ه كذا وكذاُرسق التمر أو احرتق أو صار علي: قال. التمر هل أ

َيْضَمنَُها اْلبَائُِع  :املشرتي، الذي تضمن وال البائع هو الذي يضمن، قال املؤلف
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يعني إذا حصل تلف قبل القبض فضامنه عىل البائع، هو ؛ إِْن َكاَن َتَلْف َقْبُل 

  .الذي يتحمل اخلسارة، هو الذي يضمن

ت ت ال طيب إذا كان هو الذي خيرس، فليس من حقك أ ت ال ختس، أ ، أ

ًضا ال حيق لك أن تبيعها  ت ال تتحمل اخلسارة، إًذا أ تتحمل املخاطرة، أ

  .اخلراج بالضامن: وتربح فيها، وهذه قاعدة رشعية

إذا كان ضامن اليشء عليك فربحه لك، أما أن تسلم من ضامنه وتكسب 

  .ربحه، فهذا ال جيوز

َها َفَال َكَام َسَلْف  :قال ني غري املكيل واملوزون واملعدود يع؛ َوَغْريُ

واملزروع، يعني لو بعَت شيًئا معينًا كام ذكرنا، واحد اشرتى سيارة بعينها من 

اتركها عندك أهيا البائع، هنا تركها عند البائع أمانة حتى لو مل : الدكان، ثم قال

تلفت السيارة، جاء حريق : يقبضها، خرج بعد ذلك ثم رجع إىل املحل، قال له

  .املحل وسيارتك تلفتيف 

َمن الذي يضمنها؟ يضمنها املشرتي، هي يف ضامن املشرتي، وهذا معنى 

َها َفَال  :قوله يعني وغريها فال يضمنها البائع بل يضمنها املشرتي كام ؛ َوَغْريُ

ه جيوز أن يترصف فيها قبل القبض   .سلف، كام سلف أن بينا أ

ه يضمنهاوإذا كان جيوز الترصف فيها قبل القبض، معنا ليش؟ ألن . ها أ

ج بالضامن: القاعدة تقول   .اخلرا
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إذا كنَت . اخلراج يعني الربح، إذا كان اليشء خراجه لك، فضامنه عليك

ت الذي تربح واضح؟ وقد جاء النهي عن ربِح ما مل ُيضمن، . الذي تضمن فأ

ت ال حيق لك أن تربح فيه   .يعني اليشء الذي ال تتضمنه أ

تان مر   .تبطان، ضامن اليشء والربح فيه والترصف فيهإًذا املسأ

   :ننتقل اآلن إىل قضية الربا، قال الناظم

ــــــاِزَيــــــ ] الربــــــا[ ـــــــــــا ِهـــــــــــَي الرِّ   )٤٣٥(  اْملَُعاَمَلــــــةْ صُّ بِ تَ َدٌة َختْ   اْو ُمَفاَضـــــــــــَلةْ  ءً َســـــــــــانَ َب

إًذا الربا هو زيادة يف أشياء خمصوصة، . ما هو الربا؟ زيادة ختتص باملعاملة

يادة من الربا، إنام الربا زيادة ختتص باملعاملة؛ يعني بمعاملة معينة ليست كل ز

  .وفق رشوط معينة سنعرفها يف هذا الباب

فمثًال إذا بعَت صاًعا من التمر بصاعني، عندنا زيادة صاعني، املفروض 

  .صاع بصاع، عندنا زيادة هذا ربا، وهذا ُيعترب ربا الفضل

يعك متر بتمر مع التأجيل: قولوقد يكون عندنا زيادة يف األجل، ت ت . أ أ

ًضا ال جتوز وهي ربا النسيئة   .زيادة يف األجل، هذه أ

نساًء؛ يعني ؛ ءً َسانَ َبا ِهَي الرِّ  اْملَُعاَمَلةْ صُّ بِ تَ َدٌة َختْ اِزيَ  :وهذا معنى قوله

واع الربا التي سيأيت . يعني زيادة يف املقدار؛ اْو ُمَفاَضَلةْ  .تأجيًال  وهذه هي أ

كرها إن شاء اهللا، وهي ربا الفضل وربا النسيئة، واهللا أعلم، وصىل اهللا ذ

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ١٦() ءُ الثالثا(: يوم - ١٤٦: رقم الدرس
ُعـــــــــــــــهُ ْ أَ    َوِرَبـــــــــــــــا ،ءٌ َســـــــــــــــانَ َفْضـــــــــــــــٌل، : َوا

  

َهــــــــــا َعــــــــــِن اخلَــــــــــْريِ   )٤٣٦(   َى َــــــــــأَ  َقــــــــــْرٍض، َوُكلُّ

ــــــــــُة الرِّ      ـِهـــــــــــَي اْلَكْيـــــــــــُل َأِو اْلـــــــــــ: َبـــــــــــاَوِعلَّ

  

ـــــــ  )٤٣٧( ـــــــْعـــــــٍم َذا طَ َوْزُن، َوَلـــــــْو ِمـــــــْن ُدوِن ـ   ْل ُنِق

ــــــــــــــُط بَ      ِع َمــــــــــــــا ُيَكــــــــــــــاُل َأْو ُوِزنْ ْيــــــــــــــَفَرشْ

  

ـــــــــــهِ جِ بِ   )٤٣٨( ـــــــــــوٌل َفاْقبَِضـــــــــــنْ : نِْس ـــــــــــٌل، ُحُل   ِمْث

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول ا هللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس السادس واألربعون بعد 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

ع الربا، وعن علة جريان الربا يف األصناف وا   .أ

  :الرباقال الناظم وفقه اهللا يف تتمة باب 
ُعـــــــــــــــهُ ْ أَ    َوِرَبـــــــــــــــا ،ءٌ َســـــــــــــــانَ َفْضـــــــــــــــٌل، : َوا

  

َهــــــــــا َعــــــــــِن اخلَــــــــــْريِ   )٤٣٦( َــــــــــ َقــــــــــْرٍض، َوُكلُّ   َى َأ

ــــــــــُة الرِّ      ـِهـــــــــــَي اْلَكْيـــــــــــُل َأِو اْلـــــــــــ: َبـــــــــــاَوِعلَّ

  

ـــــــ  )٤٣٧( ـــــــْعـــــــٍم َذا طَ َوْزُن، َوَلـــــــْو ِمـــــــْن ُدوِن ـ   ْل ُنِق

ــــــــــــــُط بَ      ِع َمــــــــــــــا ُيَكــــــــــــــاُل َأْو ُوِزنْ ْيــــــــــــــَفَرشْ

  

ـــــــــــهِ جِ بِ   )٤٣٨( ـــــــــــ: نِْس ـــــــــــوٌل َفاْقبَِضـــــــــــنْ ِمْث   ٌل، ُحُل

واع الربا: وًال أ     . بدأ الناظم وفقه اهللا بالكالم عن أ

ع وا م ثالثة أ النوع األول ربا الفضل، وسيأيت بيانه : الربا أهيا اإلخوة الكرا

  .إن شاء اهللا وهو زيادة يف بيع بعض الربويات يف مسائل سُتذكر بعد قليل
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ربا النسيئة . يتعلق بالزيادة يف املقدار إًذا ربا الفضل. ربا النسيئة: الثاين

يتعلق بالتأجيل والتأخري؛ يعني أال حيصل احللول والتقابض يف األشياء التي 

  .ُيشرتط يف بيعها احللول أو القبض من الربويات التي سيأيت ذكرها إن شاء اهللا

ع الربا وا   .وهو رشها وأقبحها، وهو ربا القرض: الثالث من أ

ًفا عىل أن ربا القرض هو ال زيادة يف القرض مقابل التأجيل، أقرضك أ

ك ستؤجل، اآلن أعطيك األلف وتعطيني إياها بعد  ف ومائة، أل تردها أ

ف ومائة، أو كل قرٍض جر نفًعا   .شهر، ترد القرض أ

ف لكن تعطيني املنافع  ف ريال رشط أن تردها مائة أ أقرضك مائة أ

: ا وكذا، أو أقول لك عىل سبيل املثالأوًال تؤجر يل بيتك بمبلغ كذ: اآلتية

تفع هبا فهذا قرٌض جر نفًعا وهو ربا، وهو من ربا . ترهن عندي السيارة وأ

  .القروض

َ  َوُكلَُّها َعِن اخلَْريِ  ى عن اخلري وهي بعيدة عن اخلري، ؛ َى َأ ع تأ وا كل هذه األ

  .وهي من املحرمات

ما هي علة : قصود بقولنانأيت لقضية علة الربا، ما هي علة الربا؟ ما امل

  الربا؟

يعني ما هو الوصف الذي إذا ُوجد يف : ما هي علة الربا: املقصود بقولنا

ه من األموال التي جيري فيها  صنٍف من األصناف، نحكم عىل هذا الصنف بأ

  .علة الربا هي الكيل أو الوزن: الربا، نقول



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٥٩٨  

  .ري فيه الربااليشء املكيل يعني الذي ُيقدر باحلجم والكيل، هذا جي

كيف نعرف أن اليشء مكيًال؟ يعني التمر مكيل وال موزون وال معدود؟ 

نرجع يف املكيالت إىل عرف املدينة يف زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم، : نقول

فام كان مكيًال يف املدينة زمن النبي صىل اهللا عليه وسلم، فهو مكيل جيري فيه 

  واضح؟. الربا

الكيل . ل؟ بينا لك املكيل هو الذي ُيقاس بالكيلطيب، إيش معنى املكي

ت تشرتيه. وحدة قياس احلجم؛ يعني مثل اللرت اآلن اللرت هل هو . اللرت أ

ا ما وضعَت  قياس للوزن وال قياس للحجم؟ يعني هذا الوعاء سعته لعرت، أ

فيه، سواء وضعت فيه زيت، وضعت فيه حديًدا، وضعت فيه عصًريا، وضعَت 

هذا يسع واحد لرت، . سيختلف الوزن اختالًفا كثًريا، لكن اللرت واحدفيه ماء، 

ووحدات الكيل املعروفة عن أهل املدينة يف زمن النبوة هي . إًذا هذا هو الكيل

  .الصاع واملد وما إىل ذلك

إًذا اليشء الذي ُيقاس بالصاع أو باملد أو بالوسق ونحوها من وحدات 

مثل الرب : مثل ماذا؟ نقول. كيًال جيري فيه الرباالكيل التي تقيس احلجم ُيعترب م

  واضح؟. كل هذه األشياء مكيلة.. ومثل التمر، ومثل الزبيب، ومثل امللح

  :نأيت إىل العلة الثانية وهي الوزن، قال
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الوزن هو اليشء الذي ُيوزن؛ يعني ُيقاس ؛ ِهَي اْلَكيُْل َأِو اْلَوْزنُ : َباَوِعلَُّة الرِّ 

م مثًال، اللحم، عندنا احلديد، املعادن، موزونة هذه، فهذه بثقله، كيلو جرا 

  .جيري فيها الربا

يعني إيش جيري فيه الربا؟ يعني ُيشرتط أن نحقق فيها الرشوط التي 

  .سُتذكر بعد قليل

  :قال

يعني املكيل واملوزون جيري فيه الربا سواء كان  ؛ْل ُنقِ ْعٍم َذا طَ َوَلْو ِمْن ُدوِن 

مطعوًما؛ فاملطعوم كالرب والتمر واللحم وغري املطعوم مثل  مطعوًما أو مل يكن

  .األشنان

األشنان مثل الصابون، يعني اآلن األشياء التي ُتستخدم يف التنظيف، منها 

ًضا  أشياء مثل الصابون التايد اليل يكون فيه إيش حبيبات، فكان عندهم أ

شاء من النباتات، اسمها األشنان، ُتستعمل يف التنظيف،    .هذا مكيلأ

احلديد، النحاس، هذه موزونات وليس : كذلك عندنا من املوزونات

ًضا جيري فيها الربا، وهلذا قال   .ْل ُنقِ ْعٍم َذا طَ َوَلْو ِمْن ُدوِن  :مطعومة، أ

جيوز أو : وهنا نعطيكم فائدة، إذا وجدت يف الكتب الفقهية، يقولون

و يف احلالة الفالنية، كلمة حيصل كذا أو يثبت كذا أو جيوز كذا أو حيرم كذا ول

ولو هذه ُتستعمل كثًريا ليس دائًام، لكن ُتتسعمل كثًريا لإلشارة إىل اخلالف، 

  .ْل ُنقِ ْعٍم َذا طَ َوَلْو ِمْن ُدوِن  :وهذا احلاصل هنا، فهو قال
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إن الربا ال جيري إال يف املكيل : إشارة إىل خالف بعض العلامء الذين قالوا 

  .عوماملطعوم واملوزون املط

  .طيب، عرفنا اآلن علة الربا، ننتقل إىل قضية وهي رشط بيع ربوي بجنسه

يعني إيش بجنسه؟ يعني مثًال عندنا التمر ربوي، إذا بعت متًرا بتمر، مثًال 

ع التمر،  وا عندك متر سكري، تريد أن تبيعه بتمر خالص، هذا نوع آخر من أ

واع ع، التمر جنس لكن حتته أ وا كري، خالص، عدوى، س: عندنا التمر أ

طرحي، إىل آخره، فإذا بعَت متًرا بتمر ولو مع اختالف النوع لكن كله جنس 

  .التامثل: الرشط األول: واحد وهو التمر، ُيشرتط فيه رشطان

والتامثل املعترب هنا هو التامثل يف الكيل، يف املعيار الرشعي، وهو الكيل 

ن تبيع صاع من التمر بصاع يعني صاع من التمر بصاع من التمر، فال جيوز أ

  .ونصف حتى لو كان هذا أغىل منه ثمنًا

ن: طيب، تقول ا اخلرسا يا أخي ال تبعه بتمٍر، بعه بالنقض، . أغىل ثمنًا أ

إًذا هذا هو . واشرتيه بالنقض التمر الذي تريده حتى خترج من اإلشكال

  .الرشط األول يف بيع الربوي بجنسه التامثل

يعك متر بتمر ما . والتقابض احللول: الرشط الثاين فال يكون مؤجًال، أ

التمر هذا تقبضه اآلن، والتمر الثاين تقبضه بعد شهر، ال، هذا ربا : جيوز أقول

نسيئة يكون، البد من التامثل اليل هو صاع بصاع، والبد من احللول 
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والتقابض، يتم قبض التمر من البائع والتمر الثاين من املشرتي يف جملس 

  .ال يتفرقان إال وقد سلام واستمال بالكاملالعقد، 

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم يف مسائل الربا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم 

ه وصحبه أمجعني   .عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/  ربيع الثاين/  ١٧() ءُ األربعا(: يوم - ١٤٧: رقم الدرس

ــــــــــــ ــــــــــــا اْلَفْضــــــــــــِل َجــــــــــــَرىاَفبِِزَي ــــــــــَرى  )٤٣٩(  َدٍة ِرَب ــا َت ــــــــــا النََّســــــــ   َوُدوَن َقْبِضــــــــــِه ِرَب

ــــــــــــْريِ َوبَ  ـــــــــ  )٤٤٠(  ـِجنِْســــــــــــِه َمــــــــــــَع اْلــــــــــــ ْيُعــــــــــــُه بَِغ ـــــــــْو َفَضـــــــــْل ـ ـــــــــًة َأِجـــــــــْز َوَل   ِوَفاِق ِعلَّ

ــــــى َ ــــــْبٍض أ ــــــبَِال َق ــــــْبٍض، َف ــــــِط َق   ىَفَتـــــــا يًْعـــــــا َيـــــــبَ ء َســـــــا ِء،ِرَبـــــــا النََّســـــــا  )٤٤١(  بَِرشْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه وَمن احلمد هللا ، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم  حياكم اهللا وبياكم يف الدرس السابع واألربعون بعد ا

  .اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن ربا الفضل وربا النسيئة

الربوي قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر بيع الربوي بجنسه، بيع 

إذا اختل رشط : بجنسه ذكر عندنا إيش؟ التامثل واحللول والتقابض، فقال لنا

  :التامثل وحصلت الزيادة قال

ــــــــــــ ــــــــــــا اْلَفْضــــــــــــِل َجــــــــــــَرىاَفبِِزَي ــــــــــَرى  )٤٣٩(  َدٍة ِرَب ــا َت ــــــــــا النََّســــــــ   َوُدوَن َقْبِضــــــــــِه ِرَب

ــــــــــــْريِ َوبَ  ـــــــــ  )٤٤٠(  ـِجنِْســــــــــــِه َمــــــــــــَع اْلــــــــــــ ْيُعــــــــــــُه بَِغ ـــــــــًة َأِجـــــــــزْ ـ ـــــــــْو َفَضـــــــــْل  ِوَفاِق ِعلَّ   َوَل

ــــــى َ ــــــْبٍض أ ــــــبَِال َق ــــــْبٍض، َف ــــــِط َق   ىَفَتـــــــا يًْعـــــــا َيـــــــبَ ء َســـــــا ِء،ِرَبـــــــا النََّســـــــا  )٤٤١(  بَِرشْ

شوف يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، قلنا يف مبادلة الربوي بجنسه 

إذا : ُيشرتط التقابض والتامثل، طيب، إذا اختل التامثل وحصلت الزيادة، نقول

تبيع يل : ا ُيسمى ربا الفضل، مثل إيش؟ مثل ما قلت لكحصلت الزيادة فهذ

  .صاع من التمر بصاعني، هذا ربا فضل، أو عني الربا كام جاء يف احلديث
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  .إًذا ربا الفضل أن تبيع ربوي بجنسه، مع التفاضل هذا من ربا الفضل

  .طيب إذا اختل الرشط اآلخر وهو احللول والقبض فحصل التأخري

  :خري فهذا ربا نسيئة، قالإذا حصل التأ: نقول

ــــــــــــ ــــــــــــا اْلَفْضــــــــــــِل َجــــــــــــَرىاَفبِِزَي ــــــــــَرى  )٤٣٩(  َدٍة ِرَب ــا َت ــــــــــا النََّســــــــ   َوُدوَن َقْبِضــــــــــِه ِرَب

دون قبض يعني حصل تأخري أو تفرقا من جملس العقد قبل قبض 

  .العوضني، قبل أن يقبض هذا وهذا، يكون ربا النسيئة

  .وي بجنسهعرفتم ربا الفضل وربا النسيئة هنا يف  بيع الرب

كم لو باع الربوي بغري جنسه؟   طيب، ما رأ

  :إذا باع الربوي بغري جنسه فإن له حالتان

مع اتفاق العلة؛ يعني مكيل بمكيل؛ ألن العلة ذكرنا أهنا : احلالة األوىل

الكيل أو الوزن، فإذا كان مكيًال بمكيل هذا مع اتفاق العلة، كالمها مكيل، 

  مثل إيش؟

ًضا مكيل، مثل لو باع التمر و التمر مكيل، برب، اليل هو القمح، القمح أ

فإذا باع متًرا بقمٍح فهنا اجلنس خمتلف، ولكن العلة متفقة،و هي كوهنام مكيلني، 

  فام احلكم حينئٍذ؟

جيوز الزيادة، مع الزيادة ال بأس، يعني كونك تبيع صاًعا من : قال لك

وز الزيادة؛ ألن اجلنس ال بأس بذلك، جي) من الرب(التمر بصاعني من القمح 

  .الزيادة ال بأس هبا. خمتلف، هذا متر وهذا بر



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٦٠٤  

إًذا ما هو اإلشكال؟ اإلشكال يف التأخري، فإذا كان مع التأخري فال جيوز 

تبيع يل صاع من التمر بصاعني من : وُيعترب من ربا النسئية، مثل إيش؟ قلنا

  .القمح، ُتسلم الصاعني بعد أسبوع

ي، البد من القبض يف املجس، وإذا تأخرت فهذا من ال جيوز يا أخ: نقول

ربا النسيئة، ما يف مشكلة كونه صاع بصاعني هذا ال بأس به لكن املشكلة هنا 

واضح؟ وهذا معنى قول . يف التأخري، فإذا كان مع التأخري فإنه من ربا النسيئة

  :الناظم

ــــــــــــْريِ َوبَ  ـــــــــ  )٤٤٠(  ـِجنِْســــــــــــِه َمــــــــــــَع اْلــــــــــــ ْيُعــــــــــــُه بَِغ ــــــــــ ـــــــــْو َفَضـــــــــْل ِوَفاِق ِعلَّ   ًة َأِجـــــــــْز َوَل

  .يعني جيوز ولو فضل، يعني ولو حصلت الزيادة

ه لو مل حيصل القبض ال جيوز: برشط قبض   .برشط القبض؛ أل

ــــــى َ ــــــْبٍض أ ــــــبَِال َق ــــــْبٍض، َف ــــــِط َق   ىَفَتـــــــا يًْعـــــــا َيـــــــبَ ء َســـــــا ِء،ِرَبـــــــا النََّســـــــا  )٤٤١(  بَِرشْ

  .هذا ما يتعلق بدرسنا يف هذا اليوم

يف بيع الربوي بغري جنسه مع اتفاق العلة، أما مع اختالف  إًذا بال قبض

  :العلة فسيأيت معنا يف الدرس القادم مع اتفاق العلة، قال

ــــــى َ ــــــْبٍض أ ــــــبَِال َق ــــــْبٍض، َف ــــــِط َق   ىَفَتـــــــا يًْعـــــــا َيـــــــبَ ء َســـــــا ِء،ِرَبـــــــا النََّســـــــا  )٤٤١(  بَِرشْ
 

ًضا سيأيت أما مع اختالف العلة فسيأيت إن شاء اهللا يف الدرس القادم، وأ

معنا استثناء يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/  ربيع الثاين/  ١٨() اخلميس(: يوم - ١٤٨: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــــَأِجزْ  ـــــــــــــنَ   )٤٤٢(  إِالَّ إَِذا َكــــــــــــــــــــــاَن بِنَْقــــــــــــــــــــــٍد َف ـــــــــــــَام اْحُتِجـــــــــــــزْ  يَئًة َكَســـــــــــــَلٍم،ِس   َف

ــــــــــــْريِ َوبَ  ـــــًة َأِجـــــْز، َوَمـــــا اْنَحَظـــــْل ــــــ  )٤٤٣(  ـِجنِْســــــــــــِه َمــــــــــــَع اْلــــــــــــ ْيُعــــــــــــُه بَِغ   ِخَالِف ِعلَّ

ــــــــــــــــْريِ   )٤٤٤(  يَئًة َفـــــــــــــَال ِرَبـــــــــــــاَنِســـــــــــــبِاْلَفْضــــــــــــِل َأْو  ــــــــــــــــِع َغ ــــــــــــــــِويٍّ ر َكَبيْ   َكاْلِقَبــــــــــــــــا َب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا ، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثامن واألربعون بعد 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن عام  ا

  .ال جيري فيه الربا

ايض بيع الربويات سبق معنا واآلن نتمه، وكنا قد ذكرنا يف آخر الد رس ا

أن َمن باع ربويا بغري جنسه مع االتفاق يف العلة ال ُيشرتط التامثل، ولكن 

  .ُيشرتط التقابض

طيب، هل اشرتاط التقابض مطلًقا؟ ال، ليس مطلًقا هناك استثناء، ما هو 

  :االستثناء؟ قال

ــــــــــــــــــــــَأِجزْ  ـــــــــــــنَ   )٤٤٢(  إِالَّ إَِذا َكــــــــــــــــــــــاَن بِنَْقــــــــــــــــــــــٍد َف ـــــــــــــَام اْحتُ ِس ـــــــــــــَلٍم، َف   ِجـــــــــــــزْ يئًَة َكَس

ــــــــــــْريِ َوبَ  ـــــًة َأِجـــــْز، َوَمـــــا اْنَحَظـــــْل ــــــ  )٤٤٣(  ـِجنِْســــــــــــِه َمــــــــــــَع اْلــــــــــــ ْيُعــــــــــــُه بَِغ   ِخَالِف ِعلَّ

ــــــــــــــــْريِ   )٤٤٤(  يَئًة َفـــــــــــــَال ِرَبـــــــــــــاَنِســـــــــــــبِاْلَفْضــــــــــــِل َأْو  ــــــــــــــــِع َغ ــــــــــــــــِويٍّ ر َكَبيْ   َكاْلِقَبــــــــــــــــا َب
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الكالم عن مبادلة الربويات سبق معنا أن مبادلة الربوي قد تكون مبادلة 

نسه، كتمٍر بتمر، وقد تكون مبادلة الربوي بغري جنسه، وإذا كانت الربوي بج

مبادلة الربوي بغري جنسه، فإما أن يكون مع اتفاق العلة مثل إيش؟ مكيل 

بمكيل أو موزون بموزن، فإذا كان مع اتفاق العلة واختالف اجلنس جتوز 

يف  الزيادة؛ يعني ال بأس أن تبيع صاًعا من التمر بصاعني من القمح، ما

ه مع  مشكلة، الزيادة جتوز، لكن املشكلة فني؟ مع التأخري، وسبق معنا أ

إن كان مع : التأخري ال جيوز، لكن يف هذا الدرس سنبني التفصيل فنقول

  .التأخري وكان أحد العوضني نقًدا

إن احلديد مثًال موزون، وجيري فيه الربا، فلو بعَت : يعني إيش؟ نحن قلنا

َت بعت حديًدا حديًدا بذهٍب أو بفض ة، الذهب موزون، الفضة موزونة، أ

بالذهب، هاه؟ العلة متفقة؟ نعم العلة متفقة، ومع هذا ال ُيشرتط التقابض، 

كم؟ ال ُيشرتط التقابض لعوضني هنا نقًدا، ليش يا أخي؟ ألن أحد ا. إيش رأ

  ، ال بأس، ليش إذا كان بنقض ال بأس؟فإذا كان بنقض

ُيتعامل به دائًام، فإذا منعتني من أن أشرتي  ألن النقض هو الثمن الذي

؛ ألن الغالب احلديد بذهب مؤجل، معناها ستغلق الباب يف بيوع اآلجال

عندهم يف الزمن السابق أهنم يتعاملون يف إيش؟ الثمن يكون ذهب أو فضة، 

  .فسُتغلق الباب من سد باب السلف يف املوزنات كلها
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زه، إذن لو بعت حديد وهذا هو السلم قد جاء النص الرشعي  بجوا

ه موزون، لو بعت حديد بنحاس ال جيوز التأخري ويشرتط  بنحاس ال جيوز؛ أل

التقابض، لكن لو بعت حديد بذهب ال بأس أن حيصل التأخري يف الثمن، أو 

  .ثمنالتأخري يف امل

تقبض الذهب واحلديد ُيستلم بعد شهر، ما يف مشكلة، أو تقبض احلديد 

ف بعد شهر ما يف مشكلة؛ ألن أحد هذين العوضني نقد، اآلن والذهب ُيسل

وأما إذا مل يكن أحد العوضني نقًدا فيحرم التأخري، وُيشرتط التقابض وهذا 

ايض، فلُيتنبه هلذه النقطة   .الذي رشحناه يف الدرس ا

إذا كان ؛ إال يئَةً ِس نَ  إِالَّ إَِذا َكاَن بِنَْقٍد َفأَِجزْ : وهذا االستثناء بّينه الناظم فقال

بيع الربوي بغري جنسه مع اتفاق العلة، كان ذلك بنقد فأجز نسيئة، فأجز 

؛ كبيع السلم، السلم هو عقد يتم فيه قبض َكَسَلمٍ النسيئة يعني فأجز التأخري، 

  .الثمن يف جملس العقد، وتأخري السلعة إىل أجل معلوم

لم، وهذا سيأيت معنا باب مستقل اسمه باب السلم، فال بأس مثل الس

  .السلم تقبض فيه الذهب اآلن، وتؤخر فيه احلديد بعد شهر ما فيه مشكلة

؛ يعني ما منع الشارع ذلك، ال يوجد مانع حيتجر اإلنسان، َفَام اْحتُِجزْ : قال

  .حيجز نفسه، وُحيتجز عن فعله، ال هذا أمٌر جائز: يقول

  طيب إذا باع ركزوا معنا اآلن اهللا يرىض عليكم؟
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مع اختالف العلة، خلصنا مع اتفاع العلة، مع جنسه،  باع الربوي بغري

اختالف العلة؟ يعني إيش مع اختالف العلة؟ يعني بعت التمر املكيل، علته 

الكيل، باحلديد الذي علته الوزن، ما يف مشكلة، جيوز التقابض وعدم 

التقابض، وجيوز التامثل، وعدم التامثل، ما فيه مشكلة، وهذا معنى قول 

  : الناظم

ــــــــــــْريِ بَ وَ  ـــــًة َأِجـــــْز، َوَمـــــا اْنَحَظـــــْل ــــــ  )٤٤٣(  ـِجنِْســــــــــــِه َمــــــــــــَع اْلــــــــــــ ْيُعــــــــــــُه بَِغ   ِخَالِف ِعلَّ

؛ يئًَة َفَال ِرَباَنِس بِاْلَفْضِل َأْو : جيوز يف هذا التفاضل، وجيوز التأخري، قال

  .يعني التأخري ؛يئَةً َنِس َأْو ؛ يعني التفاضل، بِاْلَفْضلِ يعني جيوز التفاضل 

  ْل َوَما اْنَحظَ 

ــــــــــــــــْريِ   )٤٤٤(  يَئًة َفـــــــــــــَال ِرَبـــــــــــــاَنِســـــــــــــبِاْلَفْضــــــــــــِل َأْو  ــــــــــــــــِع َغ ــــــــــــــــِويٍّ ر َكَبيْ   َكاْلِقَبــــــــــــــــا َب

ع  وا يعني كام لو بعت يشء غري ربوي أصًال؛ كالقباء، يعني اليل هو أحد أ

اللباس والثياب، ال جيري فيها الربا، كام لو بعت متر بثوب، كذلك لو بعت متر 

  .وال بأس بالتأخري بحديد، ال بأس بالزيادة فيه،

هذا ما يتعلق بباب الربا، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا ما نتعلمه 

  .علًام نافًعا، ولوجهه خالًصا

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/  ربيع الثاين/  ٢٠() السبت(: يوم - ١٤٩: رقم الدرس
ـــــــــ ـــــــــَوضِ َأمَّ ـــــــــُذ اْلِع ـــــــــْرِض َفَأْخ   ا ِرَبـــــــــا اْلَق

  

ـــــــــ  )٤٤٥(   َغــــــــــَرضِ  َعـــــــــْن َأَجـــــــــِل اْلَقـــــــــْرِض بَِرشِّ

ـــــــٌد َعـــــــَىل اْملَْوُصـــــــوِف ِيفِ    ـــــــالذِّ  َعْق   َمـــــــعْ ِة مَّ

  

ـــــــــــــــــــــَثَمٍن َحــــــــــــــــــــلَّ ُدِفـــــــــــــــــــــعْ أْ تَ   )٤٤٦( ــــــــــــــــــــِه بِ   ِجيلِ

ـــــــــــــــــــَلَفا   ى َســـــــــــــــــــَلًام َوَس ـــــــــــــــــــمَّ ـــــــــــــــــــَذا ُيَس   َه

  

وٌط َمـــــــــــــَع َمـــــــــــــا َقـــــــــــــْد َســـــــــــــَلَفا  )٤٤٧(   :َلـــــــــــــُه ُرشُ

  .عليكم ورمحة اهللا مالسال  

ه وعىل اهللا، رسول عىل وسلم اهللاحلمد هللا، وصىل   وااله، وَمن وصحه آ

  :بعد أما

 بعد واألربعون التاسع الدرس وهو الدرس، هذا يف وبياكم اهللا حياكم

ائة   .احلنبيل الفقه يف اجليل النظم رشح يف ا

  .السلم تعريف عن الكالم ثم القرض، ربا عن وجل عز اهللا بإذن فيه نتكلم

  :تعاىل اهللا وفقه الناظم قال
ـــــــــَوضِ  ـــــــــُذ اْلِع ـــــــــْرِض َفَأْخ ـــــــــا ِرَبـــــــــا اْلَق   َأمَّ

  

ــــــــــ  )٤٤٥(   َغــــــــــَرضِ  َعـــــــــْن َأَجــــــــــِل اْلَقـــــــــْرِض بَِرشِّ

  :السلم  
ـــــــٌد َعـــــــَىل اْملَْوُصـــــــوِف ِيفِ  ـــــــالذِّ  َعْق   َمـــــــعْ ِة مَّ

  

ـــــــــــــــــــــَثَمٍن َحــــــــــــــــــــلَّ ُدِفـــــــــــــــــــــعْ أْ تَ   )٤٤٦( ــــــــــــــــــــِه بِ   ِجيلِ

ـــــــــــــــــــلَ    ـــــــــــــــــــَلًام َوَس ى َس ـــــــــــــــــــَذا ُيَســـــــــــــــــــمَّ   َفاَه

  

وٌط َمـــــــــــــَع َمـــــــــــــا َقـــــــــــــْد َســـــــــــــَلَفا  )٤٤٧(   :َلـــــــــــــُه ُرشُ

ة أول      :الناظم قول :مسأ
ـــــــــَوضِ  ـــــــــُذ اْلِع ـــــــــْرِض َفَأْخ ـــــــــا ِرَبـــــــــا اْلَق   َأمَّ

  

ــــــــــ  )٤٤٥(   َغــــــــــَرضِ  َعـــــــــْن َأَجــــــــــِل اْلَقـــــــــْرِض بَِرشِّ

واع   ، الربا الذي ذكره الناظم ثالثة أ ربا الفضل، وربا : شوف، ال تنسوا

  .قرض هو رشها وأخبثهاالنسيئة، وربا القرض، وربا ال
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  . ما هو ربا القرض؟ هو أن تأخذ عوض مقابل أجل القرض

تها األخوات-القرض  ف ريال عىل أن أعطيك مثًال  -أهيا اإلخوة وأ أ

ف ريال وسوف تردها بعد  ت حمتاج اآلن، أعطيك أ تردها بعد أسبوع مثًال، أ

  .أسبوع، بعد أسبوعني، بعد شهر، بعد يوم

ا أقول لك ت ما تراح تردها يل ا: فأ ف ريال تأخذها لكن أ سمع، هذه أ

ف ومائة ريال ا أحسب عليك الرد أ   .إال بعد فرتة، فأ

ف ومائة ًفا وطالبتك بكم؟ بأ اذا أخذَت هذا العوض؟ . أقرضتك أ

ا أعطيك اآلن فلوس وتسددها بعدين: قال لك ا آخذ عن . عن األجل، أ فأ

  .أجل القرض

  .رصيح من ربا اجلاهلية هذا رش غرض، هذا ربا
ا ِرَبا اْلَقْرِض َفَأْخُذ اْلِعَوضِ    َأمَّ

  .يعني أخذ الزيادة عوض؛ يعني مال زيادة عن القرض
  َعْن َأَجِل اْلَقْرضِ 

  .بسبب األجل والتأجيل
  َغَرضِ  بَِرشِّ 

ض، هذا أمر خبيث ومال خبيث: قال   .هذا رش األغرا

  : بتعريف السلم، فقالبدأ الناظم وفقه اهللا. ننتقل اآلن إىل السلم
ـــــــٌد َعـــــــَىل اْملَْوُصـــــــوِف ِيفِ  ـــــــالذِّ  َعْق   َمـــــــعْ ِة مَّ

  

ــــــــــــــــــــَثَمٍن َحــــــــــــــــــــلَّ ُدِفـــــــــــــــــــــعْ أْ تَ   )٤٤٦( ــــــــــــــــــــِه بِ   ِجيلِ

  .بشكل مبسطخلونا نفكك هذا التعريف   
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  ةِ مَّ الذِّ  َعْقٌد َعَىل اْملَْوُصوِف ِيفِ 

  . السلم عقٌد عىل موصوف يف الذمةإًذا 

  ال مؤجل؟ طيب، املوصوف يف الذمة هذا حال و

  ِجيلِهِ أْ تَ  َمعْ : قال

  . إًذا هو مؤجل

  والثمن؟ حال وال مؤجل؟

  بَِثَمٍن َحلَّ ُدفِعْ : قال

، إًذا هو عقٌد عىل موصوٍف يف الذمة بمثٍن مقروض يف إًذا الثمن حل

  .جملس العقد

جاء رجل عنده سفرة لتفطري الصائمني يف : خلينا نبسط هذا بمثال

: أو صاحب حمل من حمالت التمور، قال له رمضان، وجاء إىل صاحب مزرعة

ا أحتاج متًرا ُيسلم يل بتاريخ واحد رمضان، مقداره : يا صاحب حمل التمر، أ

رش: قال. مائة صاع من التمر أعطيك إياه سلم، ُيسلم يف واحد رمضان، . أ

  .وتدفع الثمن اآلن

ل عقٌد عىل موصوف يف الذمة، اآلن التمر الذي اشرتاه صاحب السفرة، ه

اعطني هذا الكرتون يف : هو متر حمدد بعينه؟ يعني أشار إىل كرتون معني، وقال

واحد رمضان؟ ال، ما أشار إىل كرتون معني، وإنام طلب منه متًرا بأوصاٍف 

  .حمددة
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اجلودة أريد التمر أن يكون من النوع السكري، النوع الفالين، : قال

  .مضانالفالنية، األوصاف الفالنية، وُيسلم يف واحد ر

إًذا هو العقد وقع عىل يشء موصوف وليس عىل يشء معني باإلشارة 

  .هذا األمر األول. والتحديد

ا تم التعامل ثبت يف ذمة البائع، اآلن بمجرد  ما تم هذا اليشء املوصوف 

ا دفعت له الفلوس وتم العقد، ثبت اآلن عىل ذمة  البائع مائة صاع من العقد أ

إًذا هذا موصوف يف . يسملها يل يف واحد رمضانالتمر اليل هي دين عليه 

  .الذمة، وليس موصوًفا معينًا

ا أقول لك يعك : شفت كيف؟ فيه أحياًنا يكون املوصوف معينًا، أ أ

: ما أوصافها؟ أقول: يقول يل. سياريت، هي سيارة واحدة ما عندي غريها

ف كيلو، وأن لوهنا  ٢٠ماشية وأهنا  ٢٠١٠أوصافها أهنا موديل  هذا .. كذاأ

يُت له بأي  ا؟ لو أ األمر اآلن حق املشرتي تعلق هبذه العني وال تعلق بذمتي أ

  سيارة؟

ه اشرتى هذه السيارة املعينة لكنه اشرتاها  ال، هو تعلق بعٍني معينة؛ أل

مثًال إذا كان باألوصاف، لكننا يف السلم ال نتكلم عن يشء معني له رقم، هيكل 

متام؟ متر سكري أوصافه . ء موصوف يف الذمةيف السيارات، نتكلم عن يش

اين من موستودعات، من هذا املوستودع، من موستودع  ا ما أ كيت وكيت، أ

  .آخر ال يفرق
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  .إًذا هذا معنى مصوف يف الذمة

طيب، هل الثمن يكون مقبوًضا أم يكون مؤجًال؟ الثمن يكون مقبوًضا، 

عقد عىل موصوف : هلذا قال لكن املبيع وهو املوصوف بالذمة يكون مؤجًال،

  .يف الذمة مؤجل، بثمٍن مقبوض يف جملس العقد

@ (( -- إًذا السلم البد فيه من قبض الثمن يف جملس العقد، املشرتي 

، عقد السلم علطول تستلم الفلوس يف --)) ٠٥:٣٠ -كلمة غري مفهومة

  .هذا هو تعريف السلم. نفس املجلس، ما ُتؤجل وال ُتؤخر

ا أشرتي التمر مبكًرا سوف آخذه برخص، هذه إيش فائدة الس لم؟ اآلن 

ا املشرتي، وما فائدته بالنسبة للبائع؟ البائع يستفيد من هذا املبلغ  بالنسبة يل أ

رًعا يستفيد منه يف الزراعة ويف جتهيز هذه الثمرة  ، إذا كان مزا ا يأخذه مبكًرا

  .وما إىل ذلك

  :، وُيسمى سلًفا، وهلذا قال الناظمطيب، السلم له عدة أسامء، ُيسمى سلًام 
ى َسَلًام َوَسَلَفا   َهَذا ُيَسمَّ

السلم، : إحدامها لغة أهل العراق، واألخرى لغة أهل احلجاز: هذه لغتان

  .والسلف
ـــــــــــــــــــَلَفا ى َســـــــــــــــــــَلًام َوَس ـــــــــــــــــــمَّ   َهـــــــــــــــــــَذا ُيَس

  

ـــــــــــــْد َســـــــــــــَلَفا  )٤٤٧( وٌط َمـــــــــــــَع َمـــــــــــــا َق   :َلـــــــــــــُه ُرشُ

  .الرشوط التي سلفت يعني السلم له رشوٌط ختتص به إضافة إىل  
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؛ يعني مع ما قد سلف معك من الرشوط العامة يف البيع، َمَع َما َقْد َسَلَفا

عندنا سبعة رشوط عامة يف كل بيٍع، وعندنا سبعة رشوط إضافية ختتص بعقد 

  .السلم

هذا ما يتعلق بالسلم، وبإذن اهللا عز وجل نكمل يف الدرس القادم ما 

رشوط البيع العامة : وط هناك رشوط نوعانالرشيتعلق بالسلم، طبًعا شوف 

وٌط َمَع َما َقْد َسَلَفا: ورشوطه اخلاصة اليل هي قول الناظم   .َلُه ُرشُ

ه وصحبه أمجعني،  واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/  ربيع الثاين/  ٢١() األحد(: يوم - ١٥٠: رقم الدرس
ـــــــ ـــــــَضـــــــْبُط الصِّ   اَكـــــــذَ  اَفاِت َكـــــــيًْال اْو َوْزًن

  

ـــــــــــــــا   )٤٤٨( ٍة َم ـــــــــــــــي َكـــــــــــــــُدرَّ ـــــــــــــــَذانَ َذْرًعـــــــــــــــا َفِف   َف

ــــــــــــ   ــــــــــــُر ِجــــــــــــنٍْس ُث ــــــــــــْوٍع  مَّ َوِذْك   ِصــــــــــــَفاوَ َن

  

ـــــــــــــَال اْختَِفـــــــــــــا مَّ ٍت ُثـــــــــــــ  )٤٤٩(   ِذْكـــــــــــــُر َقـــــــــــــْدِرِه بِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ َوَكوْ    ِ  ُن ــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــٍل ُمَع   ِألََج

  

َمنِ   )٤٥٠( ـــــــــــــــزَّ ـــــــــــــــوِل ال ـــــــــــــــوُدُه َلـــــــــــــــَدى ُحُل   ُوُج

  .عليكم ورمحة اهللا السالم  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس اخلمسون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط 

  .السلم

وٌط َمَع َما َقْد  :يف تعداد رشوط السلم بعد قوله قال الناظم وفقه اهللا َلُه ُرشُ

  :، قالَسَلَفا
ـــــــ ـــــــَضـــــــْبُط الصِّ   اَكـــــــذَ  اَفاِت َكـــــــيًْال اْو َوْزًن

  

ـــــــــــــــا   )٤٤٨( ٍة َم ـــــــــــــــي َكـــــــــــــــُدرَّ ـــــــــــــــَذانَ َذْرًعـــــــــــــــا َفِف   َف

ــــــــــــ   ــــــــــــُر ِجــــــــــــنٍْس ُث ــــــــــــْوٍع  مَّ َوِذْك   ِصــــــــــــَفاوَ َن

  

ـــــــــــــَال اْختَِفـــــــــــــا مَّ ٍت ُثـــــــــــــ  )٤٤٩(   ِذْكـــــــــــــُر َقـــــــــــــْدِرِه بِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ َوَكوْ    ِ  ُن ــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــٍل ُمَع   ِألََج

  

َمنِ   )٤٥٠( ـــــــــــــــزَّ ـــــــــــــــوِل ال ـــــــــــــــوُدُه َلـــــــــــــــَدى ُحُل   ُوُج

  . هذه رشوط السلم  

م هو انضباط الصفات، يعني أن السلم ال  الرشط األول أهيا اإلخوة الكرا

ينعقد يف األشياء التي ال يمكن ضبط صفاهتا، يف أشياء ال يمكن ضبط صفاهتا، 
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أطلب منك رسم لوحة فنية ويكون  ..يعني مثًال اللوحات الفنية هل يمكن أن

  هذا أمًرا منضبًطا بالصفة؟

ال، كذلك املصنوعات اليديوة التي ختتلف من مرة إىل مرة يف التصنيع، 

  .فهذه ال تنضبط بالصفات انضباًطا تاما

فهذه األجناس وهذه األصناف التي ال يمكن انضباط صفاهتا، ما 

  حكمها؟

  :رشط هو الذي أشار إليه الناظم بقولهال يصح السلم فيها، وهذا ال: نقول
ـــــــ ـــــــَضـــــــْبُط الصِّ   اَكـــــــذَ  اَفاِت َكـــــــيًْال اْو َوْزًن

  

ـــــــــــــــا   )٤٤٨( ٍة َم ـــــــــــــــي َكـــــــــــــــُدرَّ ـــــــــــــــَذانَ َذْرًعـــــــــــــــا َفِف   َف

يعني البد أن يكون السلم مما يمكن فيه ضبط الصفات، من املكيالت أو   

من املوزونات أو من املزروعات أو من املعدودات التي يمكن انضباطها 

صفات، طيب، سواء كانت من املكيالت كالتمر فإن التمر يمكن ضبط بال

صفاته، أو من املوزونات فإن كثًريا من املوزونات كاحلديد مثًال يمكن ضبط 

  .صفاهتا، وكذلك املزروعات التي يمكن أن ُتضبط بالصفات

لكن األشياء التي ال تنضبط بالصفات ال جيوز السلم فيها، وهلذا فّرع عىل 

ةٍ َما  :رشط قولههذا ال ا أصنع : ال يصح السلم عىل درة، يقول؛ َفَذانَ َفِفي َكُدرَّ أ

ه : نقول. لك درة مجيلة ال، ما ينفع هذا؛ ألن هذا ال ينضبط بالصفات؛ أل

ٍة َما  :يدخله التصنيع، فقال يعني ال ينفذ العقد يف نحو الدرة، وهي ؛ َفَذانَ َفِفي َكُدرَّ

  .تنضبطاملعدودات التي ختتلف وال 
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ما الذي يتضمن ذكر . ذكُر الصفات: الرشط الثاين من رشوط السلم

  .الصفات؟ هاه؟ يتضمن ذكر اجلنس وذكر النوع وذكر الصفات

يعني البد من ذكر اجلنس، هل هو متر وال بر؟ والبد من ذكر النوع، إذا 

، متر سكري مثًال أو متر خالص، أو متر عجوى، حيدد نوع التمر: كان متًرا يقول

، فيقول متر سكري جديد أو : ثم البد أن يبني كل صفٍة خيتلف هبا الثمن ظاهًرا

  .جيد من األوصاف الفالنية

ما . مائة صاع من التمر: فيقول. ذكر القدر: الثالث من رشوط السلم

يعك مقداًرا كبًريا من التمر: يصح يقول   . واهللاِ أ

مائة : عرف به، فيقولال، البد من ذكر القدر، بالكيل أو بالوزن الذي يُ 

م مثًال إن كان موزوًنا، ثم ذكر : صاع إن كان مكيًال، أو يقول مائة كيلو جرا

  .قدره بال اختفاء

والبد أن يكون هذا املقدار الذي ُحدد به مقداًرا معروًفا بني الناس، يعني 

ر بيشء ال ُيعرف وال ينضبط، يقول.. كالصاع واملد مائة : ال يصح أن ُيقدِّ

  .كيس

  ي كيس يا أخي من أي األكياس؟ واضح؟أ

بع ِ  ُنهُ َوَكوْ  :أن يذكر أجًال معلوًما، قال: الرا أن يذكر يف السلم ؛ ِألََجٍل ُمَعنيَّ

، ال يصح أن جيعل ١٤٣٨رمضان  ١ُيسلم التمر بتاريخ : أجًال معلوًما، فُيقال

  .أسلمك التمر متى ما تيرس: األجل غري معني، فيقول له مثًال 
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  .تيرس ليس أجًال معلوًما ال، متى ما

. أن يكون املسلم فيه ُيوجد غالًبا يف وقت احللول: اخلامس من الرشوط

فال يصح أن يعقد سلًام عىل مثًال عىل فاكهة الشتاء وجيعل أجل التسليم يف 

  واضح؟. الصيف؛ ألهنا ال تكون متوفرة يف ذلك الوقت غالًبا

ُوُجوُدُه  :حللول، وهذا معنى قولهإًذا البد أن يكون موجوًدا غالًبا يف وقت ا

َمنِ    .َلَدى ُحُلوِل الزَّ

طبًعا اآلن مع الثالجات وأدوات احلفظ، صار هذا من املمكن أن تسلم 

فيه فاكهة الشتاء وُتسلم يف الصيف، أو فاكهة الصيف ُتسلم يف الشتاء بعد 

  .احلفظ، لكن الكالم يعني يف احلاالت التي ال يمكن هبا األجل

ًضا وهذا سُيذكر يف الدرس القادمطيب، من  قبُض الثمن يف : الرشوط أ

  .املجلس

عقود السلم البد من قبض . البد من قبض الثمن كامًال يف جملس العقد

  .السلم كله يف جملس العقد

أن يكون السلم يف الذمة، وال يكون السلم يف يشء : السابع من الرشوط

سلم هو عقٌد عىل موصوف يف معني، كام سبق معنا يف تعريف السلم؛ أن ال

يعك هذا الكرتون من التمر سلم يف وقت رمضان، نقول: الذمة، فلو قال ال : أ

األعيان ال يدخلها التأجيل، ما دام بعتني هذا الكرتون، خالص، . جيوز
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تعطيني إياه اآلن، لكن السلم والتأجيل يكون يف بيع األشياء املوصوفة يف 

  .الذمة

لسلم، وبإذن اهللا عز وجل يف الدرس القادم هذا ما يتعلق برشوط ا

نواصل الكالم عن بعض مسائل السلم وتتمة األحكام املتعلقة به، وصىل اهللا 

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/  ع الثاينربي/  ٢٢() االثنني(: يوم - ١٥١: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــــــــــْبُض ُك ـــــــــــــــــــــثَ  َوَق ـــــــــــــــــــــَم دِ ٍن ُحمَ   دَّ

  

دِ قَ   )٤٥١( ـــــــــــــــــــــــــــــــَردُّ ٍق َوَال َت ـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــَل َتَف   ْب

ـــــــــــــــا     َوَكـــــــــــــــْوُن َمـــــــــــــــا ُيْســـــــــــــــَلُم ِفيـــــــــــــــِه ُمْثَبَت

  

ـــــــــــــــــــــــــــٍة َال ِيفِ  ِيفِ   )٤٥٢( ـــــــــــــــــــــــــــى ِذمَّ َ ٍ َأ   ُمَعـــــــــــــــــــــــــــنيَّ

ــــــاِل َشْخًصــــــا يُ : اْلَقــــــْرُض    َ ْ ــــــُع ا   نَْتَفــــــعْ َدْف

  

ــــــــــــــــــعْ قْ اْلَبــــــــــــــــــِديِل يُ  بِــــــــــــــــــِه َوِمــــــــــــــــــْن َردِّ   )٤٥٣(   َتنَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل ا هللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف  فهذا هو الدرس احلادي واخلمسون بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نكمل فيه الكالم عن رشوط السلم

ايض، ولكن نؤكد عليها اآلن بشكل  وقد رشحناها كلها يف الدرس ا

  .رسيع ونبدأ يف القرض

  :ناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة رشوط السلم، قالقال ال
ـــــــــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــــــــــْبُض ُك ـــــــــــــــــــــثَ  َوَق ـــــــــــــــــــــَم دِ ٍن ُحمَ   دَّ

  

دِ   )٤٥١( ـــــــــــــــــــــــــــــــَردُّ ٍق َوَال َت ـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــَل َتَف   َقْب

ـــــــــــــــا     َوَكـــــــــــــــْوُن َمـــــــــــــــا ُيْســـــــــــــــَلُم ِفيـــــــــــــــِه ُمْثَبَت

  

ـــــــــــــــــــــــــــٍة َال ِيفِ  ِيفِ   )٤٥٢( ـــــــــــــــــــــــــــى ِذمَّ َ ٍ َأ   ُمَعـــــــــــــــــــــــــــنيَّ

  :القرض  
ــــــاِل َشْخًصــــــا يُ : اْلَقــــــْرُض  َ ْ ــــــُع ا   نَْتَفــــــعْ َدْف

  

ــــــــــــــــــعْ قْ اْلَبــــــــــــــــــِديِل يُ  بِــــــــــــــــــِه َوِمــــــــــــــــــْن َردِّ   )٤٥٣(   َتنَ

انضباط الصفات، يكون اجلنس : ذكرنا يف رشوط السلم، الرشط األول  

  .أو الصنف املسلم يشء يمكن ضبطه بالصفات

  .أن ُتذكر هذه الصفات: الثاين
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  .إلخ.. مائة صاع، مخسني صاع. أن ُيذكر املقدار: الثالث

بع   .رمضان مثًال  ١علوًما يف تاريخ معني، تاريخ أن ُيذكر أجًال م: الرا

أن يوجد غالًبا يف وقت احللول، بأن يكون هذا اليشء الذي تم : اخلامس

رمضان، أما تعمل  ١رمضان، يمكن وجوده يف  ١السلم عليه، يف تاريخ  مثًال 

  .رمضان ١رمضان، يف يشء ال يمكن أصًال أن يوجد  ١يل سلم ُيسلم تاريخ 

البد من قبض الثمن كله يف جملس . لثمن يف جملس العقدقبض ا: السادس

  :العقد، وهذا معنى قول الناظم
ـــــــــــــــــــــلِّ  ـــــــــــــــــــــْبُض ُك ـــــــــــــــــــــثَ  َوَق ـــــــــــــــــــــَم دِ ٍن ُحمَ   دَّ

  

دِ   )٤٥١( ـــــــــــــــــــــــــــــــَردُّ ٍق َوَال َت ـــــــــــــــــــــــــــــــرُّ ـــــــــــــــــــــــــــــــَل َتَف   َقْب

  :يعني جيب أن ُيقبض الثمن كل الثمن املحدد، كل شوف الحظ  

دِ ٍن ُحمَ مَ ثَ  َوَقبُْض ُكلِّ  . الباقي بعدين: بعض الثمن ويقولال جيوز أن يقبض  ؛دَّ

ال، البد من قبض مجيع الثمن قبل التفرق، وقبل الرتدد؛ يعني اخلروج مثًال من 

  .املجلس أو نحو ذلك

دِ  :قال ٍق َوَال َتَردُّ   .َقْبَل َتَفرُّ

  :أن يكون يف الذمة، قال: السابع من الرشوط
ـــــــــــــــا   َوَكـــــــــــــــْوُن َمـــــــــــــــا ُيْســـــــــــــــَلُم ِفيـــــــــــــــِه ُمْثَبَت

  

ـــــــــــــــــــــــــــ ِيفِ   )٤٥٢( ـــــــــــــــــــــــــــى ٍة َال ِيفِ ِذمَّ َ ٍ َأ   ُمَعـــــــــــــــــــــــــــنيَّ

السلم يف متر مثًال موصوف، وال يصح السلم يف متر : وقد بيناها، يقول  

  .رمضان ١متر هذه النخلة أستلمه منك يف : معني، يقول

  .ال، ال، ما ينفع إذا كان معينًا فال
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ال لشخص ينتفع : القرض. ننتقل اآلن إىل الكالم عن القرض هو دفع ا

َت حمتاج تأيت إيل مثًال تقول. هذا القرض ببساطة. لهبه ويرد بد لو سمحت : أ

ف  ف ريال عىل أن ترد يل بدًال عنها أ ف ريال، فأعطيك أ يا أخي أعطني أ

وليش؟ شوف الحظ، الحظ يا أخي والحظي يا أختي، بالنسبة . ريال ثاين

  .للقرض اإلنسان يرد فيه إيش؟ يرد البدل

ال َملن ينتفع به و ف ريال ورقتنيدفع ا ا أعطيتك أ : يرد بدله؛ يعني أ

ت راح ترد  ت سرتد يل هاتني الورقتني بعينهام؟ وال أ مخسامئة ومخسامئة، هل أ

  يل بدًال عنها؟

ت سرتد يل إيش؟ بدًال عنها، ولن ترد يل عني هذه الورقة   .احلقيقة أ

أن : رضإًذا هذا الفرق بني القرض مثًال وبني العارية وبني الوديعة؛ الق

ف ف بدهلا أ ال َملن ينتفع به ويتملكه ويرد بدًال عنه، يعني أ   .تدفع ا

ف ريال، ختليها عندك وتقفل عليها، وتردها يل : أما الوديعة أدفع لك أ

يأخذ اليشء وينتفع به : واضح؟ العارية. بعينها، وال تنتفع هبا وإنام حتفظها

ر وتردها   .يل كام هي ويرد عينه، تأخذ سياريت تأخذها مشوا

هذه بعض الفروق بني املسائل، وإن شاء اهللا عز وجل نكمل الكالم عن 

القرض يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل 

ه وصحبه أمجعني   .آ
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  ) ١٤٣٧/  ربيع الثاين/  ٢٣() ءُ الثالثا(: يوم - ١٥٢: رقم الدرس

ــــــــــــــــــ  )٤٥٤(  ُه َفَصــــــــــّح ُعــــــــــيْ َصــــــــــحَّ بَ  ءٍ َوُكــــــــــلُّ َيشْ  َ ُضــــــــــــــــــُه إِالَّ اْألَ ــــــــــــــــــ َملْ َم اإِْقَرا   ْح بَ ُي

ــــــــــ: هُ ُطــــــــــَوَرشْ  ــــــــــْدِر َواْل ــــــــــٌة بِاْلَق ــــــــــــــ  )٤٥٥(  ـَمْعِرَف   ُأِهــــــــــــــْل  عٍ ْن لَِتــــــــــــــَربُّ ِممَّــــــــــــــَوْصِف وَ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــؤَ ُوُل   )٤٥٦(  اُب َواْلَقُبـــــــــــــــــوُل َجيـــــــــــــــــْإلِ َِكـــــــــــــــــَذلَِك ا   بَِقْبِضـــــــــــــــــــــــــــِه ِملِْلِكـــــــــــــــــــــــــــِه ي

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا ، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا هو الدرس الثاين واخلمسون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة أحكام القرض

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــ  )٤٥٤(  ُعــــــــــُه َفَصــــــــــّح يْ َصــــــــــحَّ بَ  ءٍ َوُكــــــــــلُّ َيشْ  َ ُضــــــــــــــــــُه إِالَّ اْألَ ــــــــــــــــــ َملْ َم اإِْقَرا   ْح بَ ُي

ــــــــــ: هُ ُطــــــــــَوَرشْ  ــــــــــْدِر َواْل ــــــــــٌة بِاْلَق ــــــــــــــ  )٤٥٥(  ـَمْعِرَف   ُأِهــــــــــــــْل  عٍ ْن لَِتــــــــــــــَربُّ ِممَّــــــــــــــَوْصِف وَ ـ

ـــــــــــــــــــــــــــؤَ ُوُل   )٤٥٦(  اُب َواْلَقُبـــــــــــــــــوُل َجيـــــــــــــــــْإلِ َِكـــــــــــــــــَذلَِك ا   بَِقْبِضـــــــــــــــــــــــــــِه ِملِْلِكـــــــــــــــــــــــــــِه ي

ه ال َملن ينتفع به  القرض أهيا اإلخوة الكرام سبق معنا تعريفه؛ أ دفع ا

ما هو اليشء الذي يصح . ويرد بدله، هنا سيتكلم الناظم عن ضابط ما ُيقرض

  قرضه؟

   :ضابط: قال لك

ــــــــــــــــــ  )٤٥٤(  ُعــــــــــُه َفَصــــــــــّح يْ َصــــــــــحَّ بَ  ءٍ َوُكــــــــــلُّ َيشْ  َ ُضــــــــــــــــــُه إِالَّ اْألَ ــــــــــــــــــ َملْ َم اإِْقَرا   ْح بَ ُي
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كم يف بيع إًذا ما صح بيعه صح قرضه إال بني آدم، تعال نطبق، ما رأ

  .إًذا ال يصح إقراضه. الكلب؟ يصح وال ال؟ بيع الكلب ال يصح

يع الكتاب؟ نعم يصح كم يف بيع الكتاب؟ هل يصح إين أ إًذا . طيب ما رأ

وماذا ترد؟ ترد بدًال عنه، إن كان مثيل ترد املثل، وإن . يصح إقراضك للكتاب

ملذهب قيميا، فرتد والغالب أن الكتاب ُيعترب عىل ا. كان قيمي ترد القيمة

  .قيمته

ة؟  ة، ما هي هذه املسأ إًذا ما صح بيعه صح قرضه، لكن استثنوا مسأ

خذ جاريتي أو : إال بني آدم، فال يصح أن تقرض جارية إلنسان، تقول: قالوا 

  .عبدي تنتفع به وترد بدله، ال ما ينفع، إنام القرض خيتص بغري اآلدمي

  : قال

ــــــــــــــــــ  )٤٥٤(  ُعــــــــــُه َفَصــــــــــّح يْ َصــــــــــحَّ بَ  ءٍ َوُكــــــــــلُّ َيشْ  َ ُضــــــــــــــــــُه إِالَّ اْألَ ــــــــــــــــــ َملْ َم اإِْقَرا   ْح بَ ُي

ام يعني البرش   .يعني األ

  .إقراضه ْح بَ يُ  َملْ 

  .َمْعِرَفٌة بِاْلَقْدرِ : هُ طُ َوَرشْ  :قال ما هي رشوط القرض؟

لو سمحت : وهذا هو الرشط األول أن ُيعرف قدر هذا القرض، تقول

بلغ مايل هو قرض لك، وتم القرض عىل خذ هذا الكيس فيه م: أقرضني، يقول

ال ما يصح، البد أن ُيعرف كم فيه من النقد، حتى يثبت عليه . يشء جمهول
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ه ينتفع به ويرد بدله، فهو إذا طالبناه برد البدل يقول ف، : بدله؛ أل رد يل أ

ًفا، الكيس كان فيه مخسامئة، فالبد من معرفة القدر: يقول ا ما أخذُت أ   .ال أ

َمْعِرَفٌة بِاْلَقْدِر : هُ طُ َوَرشْ  :معرفة الوصف، قال: الثاين. الوصف :الثاين

  .َواْلَوْصِف 

  كيف معرفة القدر والوصف؟

حتى إذا أراد أن يرده يرده عىل مثله، قد يقرتض عىل سبيل املثال صاًعا من 

التمر فهل يكفي أن نعرف أن فالًنا اقرتض صاًعا من التمر، البد أن نعرف أن 

  .الذي اقرتضه، هل هو متر سكري وال متر خالص وال متر وصفه هذا التمر

يعني ال يصح القرض إال من ؛ ُأِهْل  عٍ ْن لَِتَربُّ ِممَّ وَ  :أهلية التربع، قال: الثاين

جائز التربع، وقد سبق معنا أن جائز الترصف هو اإلنسان احلر املكلف 

ز تربعه احلر املكلف الرشيد، قد يكون و ليا عىل مال الرشيد، وأضف جلوا

اليتيم، قد يكون ناظًرا عىل الوقف، مال الوقف، هذا ال يصح تربعه، يعني ويل 

اليتيم ال يصح تربعه، ناظر الوقف ال يصح تربعه، والقايض إذا كان وليا عىل 

  .مال يتيم، ال يصح تربعه من مال اليتيم

رصف وأن إًذا البد أن يكون اإلنسان إذا أراد أن يقرض أن يكون جائز الت

يكون إقراضه من ماله، ما يكون من مال يتيم هو ويل عليه، أو من مال وقٌف 

  .هو ويلٌّ عليه، إنام يكون من ملكه أو وكيًال عن شخص جائز الترصف
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ًضا. إًذا أهلية التربع َكَذلَِك  :اإلجياب والقبول، قال: من الرشوط أ

  .اُب َواْلَقبُوُل جيَ ْإلِ ِا

ف : اٍب وقبول، فيقول مثًال فال يصح القرض إال بإجي أقرضني مائة أ

ف، واضح؟ طيب، قال   .بَِقْبِضِه ِملِْلِكِه يؤَ ُوُل  :فيعطيه مائة أ

ال املقرتض  ة تتعلق بالقرض، وهي أن املقرتض إذا قبض ا وهذه مسأ

ف  ف ريال، أعطيت أ َت جئَت تقرتض مني أ فإنه يدخل يف ملكه، يعني أ

ا؟ نقولريال، بقبضك هلذه األلف تكو : ن هذه األلف ملٌك لك وال ملٌك يل أ

  .تكون ملًكا لك يا أهيا املقرتض

: وهلذا لو جئَتك ثاين يوم قبل أن تترصف يف هذه األلف، وطالبتك وقلت

ف: تقول. رد يل األلف ريال ا أريد أن ترد يل عني : أقول لك. هذه أ ال، أ

  .الورقة التي أعطيتك، األلف نفسها

ليش؟ ألن هذه األلف انتقلت إىل ملكك وثبت . ذلكال يلزمك : نقول

  .بَِقْبِضِه ِملِْلِكِه يؤَ ُوُل  :واضح؟ وهذا معنى قوله. عليك بدهلا

ال  إًذا من رشوط القرض القبض،و القبض رشط لثبوت امللك عىل ا

  .واضح؟ هو رشٌط للملك. املقرتض

، كل نعم هناك رشط خامس، وهو أال جير القرض نفًعا.. هذا ما يتعلق

  .قرٍض جرَّ نفًعا فهو ربا
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وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا بشكل أوضح يف الدرس القادم، واهللا تعاىل 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا  أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٢٤() ءُ األربعا(: يوم - ١٥٣: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ــــــــــــــــــــ زْ َجيُ ــــــــــــــــــــْرٌض َجيُ   ْفَعــــــــــــــــــــانَ  رُّ َق

  

  َأْجـــــــــــــــــَوٍد َال َمنَْعـــــــــــــــــا ءُ َلِكـــــــــــــــــْن َقَضـــــــــــــــــا  )٤٥٧(

ْيِن بَِعــــــــْنيٍ ُيمْ  ]الــــــــرهن[   ــــــــُة الــــــــدَّ   ِكــــــــنُ َتْوثَِق

  

ـــــــــــــــــــَرْهٍن ُيـــــــــــــــــــ  )٤٥٨( ـــــــــــــــــــاُؤُه ِمنَْهـــــــــــــــــــا بِ   ْؤِذنُ َوَف

ـــــــــــــــ: هُ ُطـــــــــــــــَوَرشْ    ـــــــــــــــْدِر َواْل ـــــــــــــــٌة بِاْلَق   ـَمْعِرَف

  

ــــــ  )٤٥٩( ــــــهُ ِجنِْس َوبِاْلَوْصــــــِف ، َوَكوْ ـ ــــــْل  ُن   اْحَتَم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

  :احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا هو الدرس الثالث واخلمسون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة مسائل القرض

ايض أن من رشوط القرض أال جير به نفًعا، وهذا  سبق معنا يف الدرس ا

ه ال جيوز يف القرض أن جير اإلنسان به إىل نفسه نفًعارشط ل   .لجواز؛ بمعنى أ

  :قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ــــــــــــــــــــَجيُ ــــــــــــــــــــْرٌض َجيُ   ْفَعــــــــــــــــــــانَ  رُّ ْز َق

  

  َأْجـــــــــــــــــَوٍد َال َمنَْعـــــــــــــــــا ءُ َلِكـــــــــــــــــْن َقَضـــــــــــــــــا  )٤٥٧(

ْيِن بَِعــــــــْنيٍ ُيمْ  ]الــــــــرهن[   ــــــــُة الــــــــدَّ   ِكــــــــنُ َتْوثَِق

  

ـــــــــــــــــــَرْهٍن ُيـــــــــــــــــــ  )٤٥٨( ـــــــــــــــــــاُؤُه ِمنَْهـــــــــــــــــــا بِ   ِذنُ ؤْ َوَف

ـــــــــــــــ: هُ ُطـــــــــــــــَوَرشْ    ـــــــــــــــْدِر َواْل ـــــــــــــــٌة بِاْلَق   ـَمْعِرَف

  

ــــــ  )٤٥٩( ــــــهُ ِجنِْس َوبِاْلَوْصــــــِف ، َوَكوْ ـ ــــــْل  ُن   اْحَتَم

  .القرض إذا جر نفًعا فله صورتان. طيب، نبدأ أوًال بإكامل أحكام القرض  

أن تكون املنفعة مرشوطة : احلالة األوىل: إًذا املنفعة يف القرض هلا حالتان

ف مائة عىل املقِرتض؛ ف ريال برشط أن تردها أ   .أقرضك أ

ف ريال  ا أقرضك أ إما زيادة، أو ال واهللاِ ما فيه زيادة، بس شوف أ

  .هذه صورة. برشط إنك تعطيني سيارتك خالل مدة القرض أستفيد منها
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ت ختفيضات ونحو ذلك ف ريال وتعطيني أ   .أو أقرضك أ

  .كام هو، فهذا ال جيوزأي قرٍض اشرتط فيه منفعة زائدة عىل رد القرض 

  .إًذا املنفعة يف القرض إذا كانت مرشوطًة فال جتوز

طيب، إذا مل تكن املنفعة مرشوطة، بأن جاء الشخص وقىض القرض 

ا أقرضتك عىل سبيل املثال متر، صاع من التمر  بأجود منه بدون رشٍط، أ

السكري، فجئت ورددت إيل صاع من التمر السكري لكن نوعية أجود من 

  فام حكم قضاء القرض األجود بدون رشط؟. لنوعية التي أقرضتها لكا

  .إذا قىض القرض بأجود منه ببدون رشط فإن هذا جيوز: نقول

خياركم أحسنكم «: القضاء بأجود بدون رشط جيوز، وقد جاء يف احلديث

يعني قضاء القرض بأجود واإلحسان يف وفاء القرض هذا أمٌر جيد . »قضاءً 

  .يه اإلنسان، وال بأس بهوحسن وُيثاب عل

  .طيب، ننتقل إىل الرهن

م أوًال تعريف، ما تعريف الرهن؟ الرهن هو : الرهن أهيا اإلخوة الكرا

  .توثقة ديٍن بعٍني يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها

  :قال الناظم
ْيِن بَِعــــــــْنيٍ ُيمْ  ]الــــــــرهن[ ــــــــُة الــــــــدَّ   ِكــــــــنُ َتْوثَِق

  

ـــــــــــــــــــَرْهٍن ُيـــــــــــــــــــ  )٤٥٨( ـــــــــــــــــــاُؤُه ِمنَْهـــــــــــــــــــا بِ   نُ ْؤذِ َوَف

  .يعني أن هذا ُيعرف؛  
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: هذا االصطالح، وهو. يعني هذا يدل عىل الرهن: فإن هذا يؤذن بالرهن

توثقة ديٍن بعٍني يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها، هو االصطالح الذي يدل 

  .عىل معنى الرهن

نرشح هذا . طيب، توثقة ديٍن بعٍني يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها

  :بمثال

  .رتى سيارة باألقساط، متام؟ يسددها عىل مدة سنتنيشخص اش: نقول

ت اآلن إذا : الرشكة التي باعت له السيارة باألقساط، قالوا  واهللاِ أ

اشرتيت منا السيارة سيصري عليك دين قدره، كم قلنا؟ نسيت كم قلنا؟ وال ما 

ف ريال، صار عليك دين ثالثني  ه ثالثني أ قلنا املبلغ، عىل كل حال نفرتض أ

ك تسافر أو أ ك ممكن إذا صار عليك الدين أ ف ريال، ونحن ال نضمن أ

  .هترب أو تتهرب منا وال تسدد، فنحن نريد أن نتوثق حلقنا

ت ما شاء اهللا طالب علم وعندك مكتبة عامرة، تعال، ارهن هذه املكتبة  أ

ف، نبيع هذه الكتب ونستويف الدين  ك إذا مل تسدد الثالثني أ عندنا؛ بحيث أ

  ثمنها، هاه يمكن استيفاؤه من ثمنها وال ما يمكن؟ من

ارهن : وقد يكون يمكن استيفاؤه منها، يقول. يمكن استيفاؤه من ثمنها

  .عندي مبلغ من الذهب، فهذا يمكن استيفاؤه منها

ْينِ  ف؛ َتْوثَِقُة الدَّ   .اليل هي الكتب أو الذهب؛ بَِعْنيٍ ، اليل هي الثالثني أ
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ًال يف الذهب أو من ثمنها يف الكتب التي ُتباع يمكن استيفاؤه منها مث

  .وُيسدد الدين من ثمنها

   :وهذا معنى قول الناظم
ْيِن بَِعــــــــْنيٍ ُيمْ  ]الــــــــرهن[ ــــــــُة الــــــــدَّ   ِكــــــــنُ َتْوثَِق

  

ـــــــــــــــــــَرْهٍن ُيـــــــــــــــــــ  )٤٥٨( ـــــــــــــــــــاُؤُه ِمنَْهـــــــــــــــــــا بِ   ْؤِذنُ َوَف

  .يعني من عينها أو من ثمنها: َوَفاُؤُه ِمنَْها  

معرفة : إًذا الرشط األول؛ َمْعِرَفٌة بِاْلَقْدرِ : هُ طُ َوَرشْ  :ما هي رشوط الرهن؟ قال

  .القدر

  . هذا رهن: إذا رهنت عندك يشء، أحط لك فلوس يف ظرف، وأقول

  .كم هذا؟ مقداره. ال يصلح ذلك، البد من معرفة القدر

نْسِ ، هذا واحد؛ َمْعِرَفٌة بِاْلَقْدرِ : هُ طُ َوَرشْ  ن م. جنس العني املرهونة. اثنان؛ َواْجلِ

  .أي يشء، ما حتت يشء يف صندوق مغلق وال ندري ما هو اليشء املرهون

  .وكذلك معرفة الوصف، معرفة أوصافه

بع، وهو أن يكون من جائز  ًضا الناظم وفقه اهللا الرشط الرا ثم سيبني أ

  .الترصف

يعني وكونه حمتمل، هذا سُيتمم يف الدرس القادم من جائز ؛ اْحَتَمْل  ُنهُ َوَكوْ 

ال يصح الرهن من غري جائز الترصف، يأيت صبي صغري ويرهن الترصف، ف

له، ال يصح، أو يأيت إنسان ويرهن مال غريه، ال يصح إال بإذنه   .أموا
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وسنبني إن شاء اهللا هذا يف الدرس القادم، ونعود فقط للبيت األول؛ ألين 

   :ما رشحته، قال
ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ــــــــــــــــــــَجيُ ــــــــــــــــــــْرٌض َجيُ   ْفَعــــــــــــــــــــانَ  رُّ ْز َق

  

  َأْجـــــــــــــــــَوٍد َال َمنَْعـــــــــــــــــا ءُ اَلِكـــــــــــــــــْن َقَضـــــــــــــــــ  )٤٥٧(

يعني ال منع يف قضاء الدين بأجود منه إذا مل يكن : َأْجَوٍد َال َمنَْعا ءُ َلِكْن َقَضا  

  .ذلك برشط، نقيد هذا بكونه غري مرشوط

ه وصحبه أمجعني،  واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٢٥() اخلميس(: يوم - ١٥٤: رقم الدرس

ــــــــــــًفا، َوَمالًِكــــــــــــا، َأْو َمــــــــــــْن ُأِذنْ  ــــــــ  )٤٦٠(  َتَرصُّ ــــــــَذاَك إَِجي ــــــــْد ُقــــــــِرنْ َك   اٌب َقُبــــــــوٌل َق

ـــــــــَال َيِصـــــــــْح  ـــــــــا َف ـــــــــٍن ثَابًِت ـــــــــْوُن َدْي   َرْهــــــــــٌن َعــــــــــَىل َدْيــــــــــِن كَِتاَبــــــــــٍة ُمــــــــــنِْح   )٤٦١(  َوَك

ــــــــْنيٍ َجــــــــاَز بَ  ــــــــلُّ َع ــــــــا َيِصــــــــّح َوُك ــــــــــٌن َهلَــــــــــ  )٤٦٢(  ْيُعَه ــــــــــا َفــــــــــَال ُتــــــــــبِْح َرْه َه   َا َوَغْريَ

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ائة يف رشح النظم اجليل  بع واخلمسون بعد ا احلمد هللا، هذا الدرس الرا

يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة رشوط الرهن، ذكر الناظم يف هناية الدرس 

  :يف قوله السابق أن من رشط الرهن أن يكون الراهن جائز الترصف

ًفا اْحتََمْل  ُنهُ َوَكوْ    .َتَرصُّ

ــــــــــــًفا، َوَمالًِكــــــــــــا، َأْو َمــــــــــــْن ُأِذنْ  ــــــــ  )٤٦٠(  َتَرصُّ ــــــــَذاَك إَِجي ــــــــْد ُقــــــــِرنْ َك   اٌب َقُبــــــــوٌل َق

ـــــــــَال َيِصـــــــــْح  ـــــــــا َف ـــــــــٍن ثَابًِت ـــــــــْوُن َدْي   َرْهــــــــــٌن َعــــــــــَىل َدْيــــــــــِن كَِتاَبــــــــــٍة ُمــــــــــنِْح   )٤٦١(  َوَك

ــــــــْنيٍ َجــــــــاَز بَ  ــــــــلُّ َع ــــــــا َيِصــــــــّح َوُك ــــــــــٌن َهلَــــــــــ  )٤٦٢(  ْيُعَه ــــــــــا َفــــــــــَال ُتــــــــــبِْح َرْه َه   َا َوَغْريَ

هن؛ منها أن يكون الراهن : طيب، من رشوط الرهن، رشوط تتعلق بالرا

جائز الترصف، وقد سبق معنا أن جائز الترصف َمن هو؟ تذكرون وال نسيتم؟ 

  .جائز الترصف هو احلر املكلف الرشيد

هن أن يكون جائز الترصف، م ا يكون صبي وال كذلك إًذا ُيشرتط يف الرا

  .جمنون وال سفيه

د رهنها: الثاين ما يصح أن يرهن اإلنسان . أن يكون مالًكا للعني التي ُيرا

  .تيجي سياريت ترهنها بدون إذين ما جيوز. ملك غريه
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لكن إما أن يكون مالًكا أو مأذوًنا له، فلو كان مالًكا هذا واضح، أو لو مل 

ا أملك سياريت، حيق يل أن أرهنها وحيق يل أن آذن  يكن مالًكا لكنه مأذون له، فأ

يا فالن، أذنُت لك يف أن ترهنها عىل دين، وهذا ُيعترب من باب : لك، أقول

  .اإلذن يف الترصف

  .َأْو َمْن ُأِذنْ  :قال

ًضا من الرشوط ما يتعلق بالدين، وقبل هذا هناك رشط يتعلق  ثم ذكر أ

ُيشرتط يف الرهن اإلجياب والقبول،  ؛ُقِرنْ  اٌب َقُبوٌل َقدْ َكَذاَك إِجيَ  :بالصيغة، قال

وهذا شأن سائر العقود التي ُيشرتط فيها إيش؟ التي ُيشرتط فيها أو ركن من 

  .أركاهنا الصيغة، وهي اإلجياب والقبول

يعني اقرتان : قد ُقرن: واملقصود بقوله ،اٌب َقُبوٌل َقْد ُقِرنْ َكَذاَك إِجيَ  :قال

رمحهم اهللا تعاىل، الفقهاء رمحة اهللا عليهم ال اإلجياب والقبول، والعلامء 

: يصصحون اإلجياب والقبول إذا ُفصل بينهم بفاصٍل طويل، يعني لو قال

ارهني هذه السيارة عىل دينك الفالين، فلم يرهنها، ثم بعد : رهنتك، لو قال

  .البد أن يتصل اإلجياب بالقبول. قبلُت : ساعة أو سنة أو كذا، قال

ُيشرتط يف الدين . التي تتعلق بالدين الذي يرهن عليهكذلك من الرشوط 

يعني دين مستقر، حاصل وموجود، ؛ َوَكْوُن َدْيٍن ثَابًِتا :أن يكون دينًا ثابًتا، قال

ائة  ف ُتدفع بعد سنة، هذه ا ا عيل دين مثًال اشرتيت من عندك سيارة مائة أ فأ
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ف تكون دينًا عيل إىل أن ُتسدد، فيجوز يل أن أرهن عليها، يصح الرهن  أ

ه عىل ديٍن ثابت، لكن ال يصح عىل غري ديٍن غري ثابت، قال   :حينئذ؛ أل

ديُن الكتابة ديٌن غري ثابت وغري ؛ َرْهٌن َعَىل َدْيِن كَِتاَبٍة ُمنِْح  َفَال َيِصْح 

  .مستقر

واب العتق هو الذي : املكاتب. إيش هي الكتابة؟ الكتابة ستأيت معنا يف أ

يا سيدي : سيده بأقساط معلومة، فيأيت إىل السيد، ويقوليشرتي نفسه من 

ف ريال، أدفع لك يف كل سنٍة  ا أريد أن أشرتي نفيس منك بامئة أ الكريم، أ

  .وافقتك عىل هذا: مثًال عرشة آالف، يقول

طيب، هذا الدين عرشة آالف هل هي ثابتة عىل هذا العبد؟ ال، ليست 

  .ثابتة؛ ألن العبد يملك تعجيز نفسه

ام  إيش معنى يملك تعجيز نفسه؟ يعني ممكن يأيت يف أي يوم من األ

ا ما أقدر أسدد الدين، فريجع حينئٍذ قنا وعبًدا، : يقول واهللاِ يا سيدي، ترى أ

  واضح؟. وال تتم حريته

ه .. فاملقصود أن عقد الكتابة هو عقد جائز يملك جائز من جهة العبد؛ أل

ه سقط الدين ومل يعد هذا الدين عليه وعاد يملك تعجيز نفسه؛ فإذا عّجز نفس

  .عبًدا

ف : إًذا دين الكتابة ال يصح الرهن عليه، فال يقول أكاتبك عىل مائة أ

  .ال يصح ذلك: ولكن ترهن عندي كذا وكذا، نقول
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املرهون هو العني املرهونة، . ثم ذكر الرشط الذي يتعلق بالعني املرهونة

  اَ َرْهٌن َهلَ  يُْعَها َيِصّح ُكلُّ َعْنيٍ َجاَز بَ وَ  :وذكر لنا ضابًطا يف هذا، فقال

  : إًذا ُيشرتط يف العني املرهونة أن تكون عينًا جيوز بيعها، وهذا معنى قوله

  اَ َرْهٌن َهلَ  يُْعَها َيِصّح َوُكلُّ َعْنيٍ َجاَز بَ 

  .فمثًال اخلمر ال يصح بيعها، فال يصح رهنها

خذ ولدي :  إنسان يقولاحلر، شخص حر يأيت ويرهن ولده مثًال، يأيت

  .رهن عندي

  .ال يصح بيع احلر، فال يصح رهنه: نقول

ًضا معرفة قدره وجنسه وصفاته، وهذا سُيذكر إن شاء اهللا يف  ثم ُيشرتط أ

   :بداية الدرس القادم بإذن اهللا سبحانه وتعاىل، قال

ــــــــْنيٍ َجــــــــاَز بَ  ــــــــلُّ َع ــــــــا َيِصــــــــّح َوُك ــــــــــٌن َهلَــــــــــ  )٤٦٢(  ْيُعَه َهــــــــــَرْه   ا َفــــــــــَال ُتــــــــــبِْح َا َوَغْريَ

يعني غري العني التي جيوز بيعها، ال تبح رهنها، هذا ما يتعلق بدرسنا 

ه وصحبه أمجعني   .اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ٢٧() السبت(: يوم - ١٥٥: رقم الدرس

ــــــــــــ ــــــيِهَام ْبــــــيَ   )٤٦٣(  ًرا َأْو ُزُروًعــــــــــــا َقْبــــــــــــَل َمــــــــــــاَام إِالَّ ثِ   ُدو َصــــــَالٌح َصــــــحَّ َرْهــــــٌن فِ

  اَفــــــــــــــــاْحَفِظ اْألََماَنــــــــــــــــ بِــــــــــــــــَال َتَعــــــــــــــــدٍّ   )٤٦٤(  اَفــــــــــــــــــَال َضــــــــــــــــــَامنَ  َنــــــــــــــــــةْ َ ٌَوْهــــــــــــــــــَو َأَما

هُ  ]الضــــــــــــــامن[ ــــــــــــــاٍل : َوَحــــــــــــــدُّ ُم َم ــــــــــــــَزا اْلتِ

َواِجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِب 

ـــــــــــــــــــِة اْآلَخـــــــــــــــــــِر لِْلُمَطالـِــــــــــــــــــِب  ِيفِ   )٤٦٥(   ِذمَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل  اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف  فهذا هو الدرس اخلامس واخلمسون بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة أحكام الرهن

قال الناظم وفقه اهللا بعدما ذكر أن العني التي ال جيوز بيعها ال يصح 

  :رهنها، قال
  ْيُعَهــــــــــــا َيِصــــــــــــّح َعــــــــــــْنيٍ َجــــــــــــاَز بَ  َوُكــــــــــــلُّ 

  

ــــــــــــ  )٤٦٢( َهــــــــــــــا َفــــــــــــــَال ُتــــــــــــــبِْح َرْهــــــــــــــٌن َهلـَـ   َا َوَغْريَ

ــــــــــــــــ   ــــــــــــــــَل َمــــــــــــــــاَام إِالَّ ثِ ــــــــــــــــا َقْب   ًرا َأْو ُزُروًع

  

ــــــــــٌن ِفــــــــــيِهَام يَ   )٤٦٣( ــــــــــُدو َصــــــــــَالٌح َصــــــــــحَّ َرْه   ْب

ــــــــــــــــــــــةْ َ ٌَوْهــــــــــــــــــــــَو َأَما     اَفــــــــــــــــــــــَال َضــــــــــــــــــــــَامنَ  َن

  

ـــــــــــــــــــَال َتَعـــــــــــــــــــدٍّ   )٤٦٤( ـــــــــــــــــــاْحَفِظ اْألََماَنـــــــــــــــــــ بِ   اَف

هُ  ]الضـــــامن[   ُم َمـــــاٍل َواِجــــــِب : َوَحـــــدُّ ــــــَزا   اْلتِ

  

ِــــــــــــــــــــــــِب  ِيفِ   )٤٦٥( ــــــــــــــــــــــــِة اْآلَخــــــــــــــــــــــــِر لِْلُمَطال   ِذمَّ

طيب، يتكلم الناظم هنا يف أحكام الرهن بعدما ذكر أن ما يصح بيعه،   

يصح رهنه، وما ال يصح بيعه ال يصح رهنه، لكن عندنا استثناء وهو أن بعض 

ه ال جيوز بيعها   .األشياء يصح رهنها مع أ

ه ال جيوز بيعه؟ما ه   و اليشء الذي يصح رهنه مع أ
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  :قال

ــــــــــــ ــــــيِهَام يَ   )٤٦٣(  ًرا َأْو ُزُروًعــــــــــــا َقْبــــــــــــَل َمــــــــــــاَام إِالَّ ثِ   ْبــــــُدو َصــــــَالٌح َصــــــحَّ َرْهــــــٌن فِ

يعني الثمر قبل بدو صالحه، والزرع قبل اشتداد حبه، جيوز رهنه وال 

  .جيوز بيعه

ه مل يبد صالحه   .اذا ال جيوز بيعه؟ أل

ولكنه إذا ُرهن فإنه يبقى يف يد املرهتن حتى يبدو صالحه، فال يبيعه : قالوا 

املرهتن إذا حل أجل الدين ومل يسدد ال يبيعه إال بعد إيش؟ إال بعد وجود 

  .السبب الذي جييز البيع وهو بدو الصالح الثمر وكذلك اشتداد احلب

ه لكن إًذا الثمر قبل بدو صالحه، والزرع قبل اشتداد حبه ال جيوز ربيع

  .يصح رهنه

   :ثم ذكر من أحكام الرهن أن يد املرِهتن يد أمانة، قال

  اَفــــــــــــــــاْحَفِظ اْألََماَنــــــــــــــــ بِــــــــــــــــَال َتَعــــــــــــــــدٍّ   )٤٦٤(  اَفــــــــــــــــــَال َضــــــــــــــــــَامنَ  َنــــــــــــــــــةْ َ ٌَوْهــــــــــــــــــَو َأَما

ه لو  ه مؤمتن، فيرتتب عىل هذا أ يد املرهتن عىل الرهن يد أمانة، معناها أ

رة، أخذت قامش رهن، احرتق تلف الرهن أخذت سيارتك رهن وتلفت السيا

  القامش، أو حصل غري ذلك من أسباب التلف، فام احلكم؟

إن مل يتعد ومل يفرط، مل يتعد باستعامهلا بغري إذن مثًال أو بتعريضها : نقول

للخطر، فإنه يضمن، وإن مل يتعد ومل يفرط فال ضامن، أما إذا تعدى أو فرط فإنه 

  :يضمن، وهذا معنى قول الناظم
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ــــــــــــــــــوَ    اَفــــــــــــــــاْحَفِظ اْألََماَنــــــــــــــــ بِــــــــــــــــَال َتَعــــــــــــــــدٍّ   )٤٦٤(  اَفــــــــــــــــــَال َضــــــــــــــــــَامنَ  َنــــــــــــــــــةْ َ ٌَأَما َوْه

ت أمني فاحفظ األمانة   .يعني يا أهيا املرهتن أ

   :ثم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل باب الضامن، فقال
هُ  ]الضـــــامن[ ُم َمـــــاٍل َواِجـــــِب : َوَحـــــدُّ ـــــَزا   اْلتِ

  

ِــــــــــــــــــــــــِب  ِيفِ   )٤٦٥( ــــــــــــــــــــــــِة اْآلَخــــــــــــــــــــــــِر لِْلُمَطال   ِذمَّ

    

ف ريال : الضامن بسهولة وببساطة شخٌص مثًال ليشرتي سيارة، بامئة أ

يعك باألقساط؛ ألين ال : ُتدفع بعد سنة، صاحب املعرض يقول ا ما أ ال، أ

يعك باألقساط إال إذا  أعرفك، أخاف إنك تسافر، هترب، ما تسدد، فال أ

ًضا بالبذل، ليس مماطًال، يتني بشخص معروف بالغنى ومعروف أ ني  أ فتأ

يني هبذا الشخص   .هبذا الشخص، فتأ

ى سعيد : فجئته بشخص، قلت ك تضمني؟ فأ يا فالن، يا سعيد، ما رأ

ا ضامن هلذا: معي إىل معرض السيارات وقال لصاحب املعرض   .أ

ا مل أسدد فإنه سوف يسدد عني، وحيق  ما معنى كونه ضامنًا؟ يعني إذا أ

ا يف املحكمة أن حينئٍذ لصاحب معرض السيارات إذا حل  األجل أن يطالبني أ

  .يطالب سعيد هذا الذي هو الضامن

هُ  :هذا معنى الضامن، وهذا معنى قول الناظم ُم َماٍل َواِجِب : َوَحدُّ   .اْلتَِزا

ا يف ذمة اآلخر،  َمن هو الذي التزم اآلن؟ سعيد التزم واجًبا يف ذمتي أ

  .لصاحب معرض السيارات َملن يطالب بالدين: للمطالب
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هذا ما يتعلق هبذا الدرس، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ٢٨() األحد(: يوم - ١٥٦: رقم الدرس
ــــــــــــِمِني َجــــــــــــاِئَزا : هُ ُطــــــــــــَوَرشْ  ــــــــــــْوُن الضَّ   َك

  

ًعـــــــــــــــــا، َكـــــــــــــــــْوُن ِرَضـــــــــــــــــاُه َنــــــــــــــــــ  )٤٦٦(   ا ِجزَ اَتَربُّ

اِئنِ َوِصـــــــــــــــــــــــــيَغةٌ      ، َوَجـــــــــــــــــــــــــاِئٌز لِلـــــــــــــــــــــــــدَّ

  

ـــــــــــْن َضـــــــــــاِمنِ الطِ   )٤٦٧( ـــــــــــُه اْملَْضـــــــــــُموَن َأْو ِم   ُب

ــــــــــــ   ــــــــــــِرَئ اْل ــــــــــــا َب ــــــــــــاِمُن إِْذ َم أُ الضَّ ــــــــــــْربَ   ـَوي

  

ــــ  )٤٦٨( ــــٍس إِْن َحَصــــْل ـ ــــُه ُدوَن َعْك   َمْضُموُن َعنْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حم مد، وعىل آ

  :وصحبه أمجعني، أما بعد

ائة يف رشح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس السادس واخلمسون بعد ا

  .النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط الضامن

ايض ما هو الضامن؟ عرفناه، واآلن يذكر الناظم  سبق معنا يف الدرس ا

   :رشوطه، قال
ــــــــــــِمِني َجــــــــــــاِئَزا : هُ ُطــــــــــــَوَرشْ  ــــــــــــْوُن الضَّ   َك

  

ًعـــــــــــــــــا، َكـــــــــــــــــْوُن ِرَضـــــــــــــــــاُه َنــــــــــــــــــ  )٤٦٦(   ِجَزا اَتَربُّ

اِئنِ َوِصـــــــــــــــــــــــــيَغةٌ      ، َوَجـــــــــــــــــــــــــاِئٌز لِلـــــــــــــــــــــــــدَّ

  

ـــــــــــْن َضـــــــــــاِمنِ الطِ   )٤٦٧( ـــــــــــُه اْملَْضـــــــــــُموَن َأْو ِم   ُب

ــــــــــــ   ــــــــــــِرَئ اْل ــــــــــــا َب ــــــــــــاِمُن إِْذ َم أُ الضَّ ــــــــــــْربَ   ـَوي

  

ــــ  )٤٦٨( ــــٍس إِْن َحَصــــْل ـ ــــُه ُدوَن َعْك   َمْضُموُن َعنْ

  .رشوط الضامن: الكالم عندنا اآلن، الكالم عندنا يف الضامن، أوًال   

  .أن يكون الضمني جائز الترصف: ذكر الناظم الرشط األول

إًذا عندنا رشط يتعلق بالضمني وهو الضامن، والبد أن يكون الضامن 

  .جائز الترصف؛ ألن الضامن يتحمل الدين عن غريه
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من جائز التربع، ليس فقط جائز  وهذا ال يقع إال من جائز الترصف، بل

  .الترصف بل البد أن يكون أكثر من ذلك وهو جائز التربع

. وما الفرق بني جائز الترصف وجائز التربع؟ سبق معنا اإلشارة إىل ذلك

اإلنسان إذا كان وليا عىل مال يتيم، عّينه القايض وليا يف مال يتيم، ويلُّ مال 

الاليتيم له أن يترصف يف مال ال ء لتنمية هذا ا   .يتيم بالبيع والرشا

هو جائز : إًذا ويل اليتيم هو جائز الترصف يف مال اليتيم أو ال؟ نقول

الترصف يف مال اليتيم لكنه ليس جائز التربع، فليس له أن يتربع من أموال 

  .اليتامى

ل يف املتاجرة، فإنه جائز  ًضا باملضارب الذي ُوكِّ يمكن أن نمثِّل أ

  .مال املضاربة لكنه ليس جائز التربع الترصف يف

َكْوُن  :إًذا البد أن يكون الضامن جائز التربع، وهذا معنى قول الناظم

ِمِني َجائَِزا  ًعا الضَّ   .َتَربُّ

ُيشرتط يف الضامن الرضا، ال يصح أن . أن يكون راضيا:  الرشط الثاين

تكون ضامنًا : لوا ُيضمن الشخص ديَن غريه دون أن يرىض، فإذا ُأكره وُهدد، قا

  .خالص أكون ضامن عشان ال يقتلوين: قال. وإال قتلناك

  .ال يكون ضامنًا بذلك؛ لعدم الرضا: نقول

ا : وصيغة الضامن تكون بام يدل عليه، كقوله. والبد أن تتوفر الصيغة أ

ا زعيم بدين فالن، ونحو ذلك مما يدل عليه ا ضمني أو أ   .ضامن أو أ
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َكْوُن ِرَضاُه  :ائز التربع، وأن يكون راضيا، قالإًذا أن يكون الضامن ج

  واضح؟. يعني أن يكون راضيا حال العقد؛ ِجَزا انَ 

ر الضامن ًضا أ ر الضامن أن الدائن له مطالبة . هناك أ ر الضامن؟ أ ما هو أ

  .املضمون وله مطالبة الضامن

ائِنِ  :قال   .َضاِمنِ ُبُه اْملَْضُموَن َأْو ِمْن الطِ  َوَجائٌِز لِلدَّ

قبل أن أرشح هذه القضية، أريد أن أرجع إىل قضية كون الضامن راضيا، 

  . مل يذكر الناظم هنا اشرتاط كون املضمون عنه راضيا

ه ال ُيشرتط إًذا املضمون عنه ال ُيشرتط أن يكون . اذا مل يذكره؟ أل

ا أضمن أ: راضيا، لو أن شخًصا اشرتى سيارة فجئَت إىل البائع وقلَت له

ليش ما يرض؟ . فالًنا، وفالن هذا ما يدري ومل يرَض، هل هذا يرض؟ ال يرض

  واضح؟. ألن هذا فالن املضمون ال يترضر شيًئا بكونك تضمنه

  .إًذا ال ُيشرتط أن يرىض املضمون

ر الضامن ه جيوز للدائن أن يطالب املضمون : بالنسبة أل ر الضامن أ أ

  .وجيوز له أن يطالب الضامن

يعني إيش؟ يعني لو أن زيًدا ضمن . امن والضمني كله بمعنى واحدالض

: عمًرا، عمرو هذا راح ملعرض السيارات واشرتى سيارة باألقساط، قال زيد

ا ضامن له، بائع السيارة بعد ذلك له أن يتوجه إىل املحكمة ويرفع دعوى  أ
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ًرا ويرفع قضائية ُيطالب فيها عمًرا الذي هو املشرتي بثمن، وله أن يرتك عم

  .دعوى قضائية عىل زيد الذي هو الضامن

ر الضامن أن الدين حينئذ يصري عىل الذمتني   .ألن مقتىض الضامن وأ

فله أن يطالب عمًرا املشرتي وله أن يطالب زيًدا، فإذا طالب عمًرا 

املشرتي وسدد احلمد هللا، ليس عىل زيد الضامن يشء، لكنه إن طالب زيًدا 

 يلزمه بالسداد، فسدد زيد وهو الضامن للدين، من الضامن وسدد، القايض

  .حق زيد أن يرفع دعوى قضائية عىل عمرو يطالبه بالسداد له

ا سددُت عنه الدين: يقول . اآلن خليه يعطيني املبلغ الذي سددته. أ

  واضح؟

ائِنِ  :وهذا معنى قول الناظم : طالبه، ُبُه اْملَْضُموَن َأْو ِمْن َضاِمنِ الطِ  َوَجائٌِز لِلدَّ

  .ومطالبته الضامن. يعني مطالبته، املضمون

طيب بامذا يربأ كل واحد منهام؟ بامذا حتصل الرباءة من الدين الذي وقع 

  فيه الضامن؟

حتصل الرباءة من الدين الذي وقع فيه الضامن، بالنسبة للضامن : نقول

املشرتي يربأ الضامن برباءة املضمون، كام يف مثالنا السابق، لو أن عمًرا وهو 

ى إىل عمرو  سدد الدين، خالص برأ زيد، ما عاد فيه زيد، كذلك لو أن البائع أ

ك من هذا الدين : املشرتي، وقال له رأ يا عمرو، ساحمتك يف الدين وأ

  .وأسقطته عنك
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ًضا عن زيد؛ ألن زيًدا ضامن هلذا الدين وقد  إذا أسقطه عنك إًذا سقط أ

  .سقط الدين

مرٌو برباءة زيد، إذا جاء صاحب السيارة البائع إىل وأما العكس فال يربأ ع

ك : زيد الضامن، وقال له رأ ا تنازلُت عن ضامنك وأ يا زيد، يا أهيا الضامن، أ

ت من الدين   .أ

رأ زيًدا من الدين، هل يربأ عمرو املشرتي؟ نقول ال يربأ عمرو : إذا أ

  .املشرتي بل يبقى يف ذمته

مثالنا برباءة املضمون وهو عمرو لكن ال يربأ إًذا يربأ الضامن وهو زيد يف 

  .عمرو برباءة زيد، ال يربأ املضمون املشرتي برباءة الضامن

   :هذا معنى قول الناظم
ــــــــــــ ــــــــــــِرَئ اْل ــــــــــــا َب ــــــــــــاِمُن إِْذ َم أُ الضَّ ــــــــــــْربَ   ـَوي

  

ــــ  )٤٦٨( ــــٍس إِْن َحَصــــْل ـ ــــُه ُدوَن َعْك   َمْضُموُن َعنْ

اِمنُ     ،وهو عمرو املشرتي ؛إِْذ َما َبِرَئ اْملَْضُمونُ  .زيد: وهو يف مثالنا ؛َويْربَأُ الضَّ

يعني دون ما لو برأ الضامن وهو زيد الضامن، فال يربأ املشرتي من ؛ ُدوَن َعْكسٍ 

  .ُدوَن َعْكٍس إِْن َحَصْل  :الدين، قال

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ٢٩() االثنني(: يوم - ١٥٧: رقم الدرس
َها]ةالكفالــــ[ ُم شــــْخٍص ِذي َرَشــــدْ : َوَحــــدُّ ــــَزا   اْلتِ

  

  إِْحَضـــــــــــاَر َمـــــــــــْن َعَلْيـــــــــــِه َحـــــــــــقٌّ َغـــــــــــْريُ َحـــــــــــدْ   )٤٦٩(

ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــَعْينً ـــــــــــــــــــــــا، َواْلَكِفيـــــــــــــــــــــــُل َي أُ ا َوَدْينً   ْربَ

  

ـــــــــــــــبِ   )٤٧٠( ـــــــــــــــا َقـــــــــــــــْد َيْطـــــــــــــــَرأُ َم   ْوِت َمْكُفـــــــــــــــوٍل َوَم

ـــــــــــْن    ـــــــــــِف ِم َم ا َتَل ـــــــــــَذا إِْن َســـــــــــلَّ   ـْلـــــــــــاْلَعـــــــــــْنيِ َك

  

ــــــــــــــــْل ْفَســــــــــــــــُه ُيــــــــــــــــنَ  َمْكُفوُل ـــــــــــــــــ  )٤٧١( أْ َمــــــــــــــــْن َكَف   َربَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

ه  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :وصحبه أمجعني، أما بعد

ائة يف رش ح النظم اجليل يف الفقه فهذا هو الدرس السابع واخلمسون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الكفالة

  :ما هي الكفاية؟ عّرفها الناظم رمحه اهللا ووفقه بقوله
َها]ةالكفالــــ[ ُم شــــْخٍص ِذي َرَشــــدْ : َوَحــــدُّ ــــَزا   اْلتِ

  

  إِْحَضـــــــــــاَر َمـــــــــــْن َعَلْيـــــــــــِه َحـــــــــــقٌّ َغـــــــــــْريُ َحـــــــــــدْ   )٤٦٩(

ـــــــــــــــــــــــا، َواْلَكِفيـــــــــــــــــــــــُل    ـــــــــــــــــــــــا َوَدْينً ـــــــــــــــــــــــَعْينً أُ َي   ْربَ

  

ـــــــــــــــبِ   )٤٧٠( ـــــــــــــــا َقـــــــــــــــْد َيْطـــــــــــــــَرأُ َم   ْوِت َمْكُفـــــــــــــــوٍل َوَم

َم اْلـــــــــــ   ـــــــــــلَّ ـــــــــــَذا إِْن َس ـــــــــــْنيِ َك ـــــــــــِف اْلَع ـــــــــــْن َتَل   ـِم

  

ــــــــــــــــْل ْفَســــــــــــــــُه ُيــــــــــــــــنَ  َمْكُفوُل ـــــــــــــــــ  )٤٧١( أْ َمــــــــــــــــْن َكَف   َربَّ

َها   إًذا سنتكلم يف الكفالة أوًال عن حدها؛ يعني . يعني وتعريفها: َوَحدُّ

ة الكفالة تعريفها، ثم عن األشياء التي حتصل   .هبا الرباءة من الدين يف مسأ

م رشيد إحضار َمن عليه حقٌّ مايل لربه: ما تعريفها؟ الكفالة   .هي التزا

عندنا شخص رشيد وهو طبًعا يكون حر مكلف رشيد، يلتزم بامذا؟ يلتزم 

بإحضار شخص، هذا الشخص الذي سيتم إحضاره هو شخص عليه ديٌن، 
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ه لصاحب هذا لدين، أو لصاحب هذا احلق، عليه حق مايل، حيرضه َملن؟ حيرض

  .يف جملس القضاء مثًال 

َها :طيب، قال ُم شْخٍص ذِي َرَشدْ : َوَحدُّ ا عندنا الكفيل الذي يكفل هو إذً ؛ اْلتَِزا

  .شخص ذو َرشد يلتزم بإحضار املكفول

َمْن َعَليِْه َحقٌّ  :املكفول َمن هو؟ هو شخص عليه حق مايل، هنا الناظم قال

  .َحدْ َغْريُ 

ه ال يمكن أن يقوم : احلدود العقوبات البدنية، هذه ال تدخلها الكفالة؛ أل

واهللاِ عليه حد، ارضبوا الكفيل : الشخص الكفيل مقام هذا الشخص، نقول

  .بدًال منه

ايل يمكن إذا مل حيرض الكفيل املكفول إىل جملس القضاء،  ال، لكن احلق ا

ت التزم. واهللا ما أقدر أحرضه: قال َت بإحضاره، إذا مل تستطع إحضاره فإنه أ

ايل عنه، مثل الضامن   .يلزمك حينئٍذ أن تتحمل الدين وأن تتحمل احلق ا

  .إًذا
َها]ةالكفالــــ[ ُم شــــْخٍص ِذي َرَشــــدْ : َوَحــــدُّ ــــَزا   اْلتِ

  

  إِْحَضـــــــــــاَر َمـــــــــــْن َعَلْيـــــــــــِه َحـــــــــــقٌّ َغـــــــــــْريُ َحـــــــــــدْ   )٤٦٩(

ايل قد ي. احلدود ال تدخلها الكفالة   كون عيًنا وقد يكون دينًا، هذا احلق ا

كاملستعري مثًال، املستعري عليه حق مايل وهو رد العارية : َعْينًا، َعْينًا َوَدْينًا: قال

  .بعينها
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كالذي اشرتى سيارة بثمن مؤجل أو بأقساط، فإن ثمن السيارة هذا : َوَدْينًا

  .ديٌن ثبت يف ذمته

ءة الكفيل ة الثانية يف هذا الدرس برا   .طيب، املسأ

  :بامذا حتصل براءة الكفيل من الكفالة؟ حتصل بعدة أمور

اذا حتصل الرباءة عند الكفالة بموت املكفول؟ . بموت املكفول: أوهلا

طيب مات اآلدمي، كيف أحرضه؟ . ألن الكفيل تعهد بإحضار هذا الشخص

  !أطلعه من القرب يعني؟

ول برأ الكفيل، إًذا إذا مات املكف. ال، ما يمكن إحضار املكفول بعد موته

أُ َواْلَكِفيُل يَ  :وهذا معنى قول الناظم   .ْوِت َمْكُفولٍ مَ بِ  ْربَ

  .بتلف العني: األمر الثاين الذي حتصل به الرباءة

ا تعهدت بأن أحرض فالن الذي عليه رد هذه العني  فتلفت ) وديعة مثًال (أ

ذا الشخص العني، من غري تعدٍّ وال تفريط، فإنني حينئٍذ ال أستطيع أن أحرض ه

ايل  الذي عليه هذه العني؛ ألن العني حمل احلق ما استلف، فسقط احلق ا

  .أصًال 

أُ َواْلَكِفيُل يَ  :قال   َوَما َقْد َيْطَرأُ  ْوِت َمْكُفولٍ مَ بِ  ْربَ

  .هذا اليشء الثاين

  َوَما َقْد َيْطَرأُ  
َم اْلـــــــــــ ـــــــــــلَّ ـــــــــــَذا إِْن َس ـــــــــــْنيِ َك ـــــــــــِف اْلَع ـــــــــــْن َتَل   ـِم

  

ــــــــــــــــْل َســــــــــــــــُه ُيــــــــــــــــفْ نَ  َمْكُفوُل ـــــــــــــــــ  )٤٧١( أْ َمــــــــــــــــْن َكَف   َربَّ
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  .يربأ الكفيل بتسليم باملكفول نفسه: الثالث

ًضا كفل : قال: مثاله. وكذلك إذا سلم الكفيل املكفول يربأ أ ا أ واهللاِ أ

  .بإحضار فالن إىل جملس القضاء، جاء فالن وحرض بنفسه إىل جملس القضاء

ْفَسُه نَ  َمْكُفوُل ـْن َسلََّم الْ َكَذا إِ  :خالص، حصل املقوصد، وهذا معنى قول الناظم

أْ َمْن َكَفْل يُ    .َربَّ

هذا ما يتعلق بدرسنا . إًذا هذه األمور الثالثة حيصل هبا الرباءة من الكفالة

ه  اليوم يف الكفالة، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع الثان /  ٣٠() ءُ الثالثا(: يوم - ١٥٨: رقم الدرس

تِــــــــــــــهِ  َكــــــــــــــاَن ِيفِ  ِويــــــــــــــُل َحــــــــــــــقٍّ َحتْ  ــــــــــــــــِة اْآلَخـــــــــــــــــِر َمــــــــــــــــْع ِصـــــــــــــــــَفتِهِ   )٤٧٢(  ِذمَّ   لِِذمَّ

ــــــــــــْربَ  ــــــــــــا َت ــــــــــــًة، َوِمنَْه َل ــــــــَي تُ   )٤٧٣(  أُ ُيْســــــــــــَمى َحَوا ــــــــْن َأَحــــــــاَل؛ َفْه ــــــــُة َم   ْلِجــــــــُئ ِذمَّ

ـــــــــــــ  )٤٧٤(  ـاْملُِحيــــــُل َواْملُْحَتــــــاُل َواْلــــــ: اُهنَــــــَأْرَكا ـــــــــــــِه وَ ـ ـــــــــــــِه َوَعَمـــــــــــــْل ُمَحاُل ِفي   َعَلْي

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل  فهذا الدرس هو الدرس الثامن واخلمسون بعد ا

لة   .يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن احلوا

يات الناظم ونقرأها سنبني ما هي صورة هذه املرة  قبل أن نرشح أ

لة   .احلوا

عندنا ثالثة أشخاص، واحد اسمه خالد، وواحد اسمه سعيد، وواحد 

ام أراد خالد أن يشرتي سيارة من حسن باألقساط قال ، حسن، يف يوم من األ

فعًال حسن باع  ١٤٨٣حمرم  ١بعني السيارة عىل أن أسددك ثمنها بتاريخ : له

ف ُتدفع يف واحد حمرم ال ف، قيمتها مائة أ سيارة خلالد عىل أن يسددها بامئة أ

، بعد مدة خالد عنده بيت أراد أن يبيعه، َمن الذي اشرتى هذا البيت؟ ١٤٣٨

ف  ًضا بنفس الثمن بامئة أ اشرتاه سعيد، هو بيت شعبي صغري، باعه لسعيد أ
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سعيد البيت وسكن  ، واشرتى١٤٣٨ريال، وبنفس األجل ُتدفع واحد حمرم 

رشكم اآلن عنده أوالد   !فيه وتزوج احلمد هللا، وأ

، حسن جاء ١٤٣٨طيب، إيش باقي من القصة، جاء تاريخ واحد حمرم 

ف قيمة السيارة: إىل خالد، قال له ائة أ   .يا خالد، سددين ا

ف ريال، روح : قال له خالد ا أطالب سعيد بامئة أ تصدق إن هذا اليوم أ

ا  لسعيد وخالص ف ريال، وانتهى املوضوع، بدال ما أ ائة أ وخذ منه ا

  .أخذها منه، ثم أعطيها لك، خالص انت خذها منه رأًسا

ائة : فحّول خالد حسن إىل سعيد، وحسن قال لسعيد يا سعيد، سددين ا

ف ورجع حسن باملبلغ هذا إىل  ائة أ ف حولني عليك خالد، سعيد سدد ا أ

  .مكانه

لة، ال أحد يقول يل بعد قليلهذه القصة اجلميل واهللاِ ما : ة هي قصة احلوا

يات الناظم، قال  لة، طيب نرشح أ لة يا شيخ، أعد رشح هذه احلوا فهمت احلوا

  :الناظم وفقه اهللا

تِــــــــــــــهِ  َكــــــــــــــاَن ِيفِ  ِويــــــــــــــُل َحــــــــــــــقٍّ َحتْ  ــــــــــــــــِة اْآلَخـــــــــــــــــِر َمــــــــــــــــْع ِصـــــــــــــــــَفتِهِ   )٤٧٢(  ِذمَّ   لِِذمَّ

ــــــــــــْربَ  ــــــــــــا َت ــــــــــــًة، َوِمنَْه َل ــــــــَي تُ   )٤٧٣(  أُ ُيْســــــــــــَمى َحَوا ــــــــْن َأَحــــــــاَل؛ َفْه ــــــــُة َم   ْلِجــــــــُئ ِذمَّ

ـــــــــــــ  )٤٧٤(  ـاْملُِحيــــــُل َواْملُْحَتــــــاُل َواْلــــــ: اُهنَــــــَأْرَكا ـــــــــــــِه َوَعَمـــــــــــــْل ـ ـــــــــــــِه َوَعَلْي   ُمَحاُل ِفي

لة، بيناه يف أو هي نقل : صورة  السابقة، تعريفهاالل يشء تعريف احلوا

ائة . احلق من ذمة املحيل إىل ذمة املحال عليه ف التي يف ذمة تذكرون يعني ا أ
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اليل فوق خالد اليل اشرتى السيارة، انتقلت من ذمة خالد إىل ذمة سعيد، وراح 

  .حسن استلم الفلوس

نقل احلق من ذمة املحيل اليل هو خالد اليل كان فوق، حّوهلا عىل مني؟ 

  ..خالص سدد: عىل ذمة املحال عليه اليل هو سعيد اليل اشرتى البيت، قال له

ا أخاف إنكم نسيتم . احلق، صار حسن يطالب سعيد علطولانتقل   أ

  .اسمه، لكن فهمتم الصورة واحلمد هللا

لة ر احلوا ءة ذمة املحيل: أ لة برا ر احلوا   .أ

يا حسن، روح استلم املبلغ من سعيد، وأحاله، : ا خالد قال حلسن

  .برئت ذمة خالد إذا كان هذا سعيد ميلء يعني عنده فلوس يقدر يسدد

  ، ما هي أركان احلوالة؟طيب

لة   :إًذا قبل أن نذكر أركان احلوا

تِــــــــــــــهِ  َكــــــــــــــاَن ِيفِ  ِويــــــــــــــُل َحــــــــــــــقٍّ َحتْ  ــــــــــــــــِة اْآلَخـــــــــــــــــِر َمــــــــــــــــْع ِصـــــــــــــــــَفتِهِ   )٤٧٢(  ِذمَّ   لِِذمَّ

ف يف املثال السابق ائة أ لة حتويل احلق اليل هي ا   .إًذا هذه هي احلوا

تِهِ  َكاَن ِيفِ  ِة اْآل  ،يعني يف ذمة خالد ؛ِذمَّ  ؛َمْع ِصَفتِهِ ، اليل هو سعيد؛ َخرِ لِِذمَّ

ف  ف ريال، وهذه مائة أ يعني أن يكون الدين من نفس الصفة، هذه مائة أ

لة. ريال، متفقة الصفة ما يف إشكال   .ُيسمح حوا

رها؟   ما أ

ُة َمْن َأَحاَل  أُ َوِمنَْها َتْربَ  :قال   .ِذمَّ
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ُأحيل  إًذا تربأ ذمة املحيل، فهي تلجئ يعني فهي تلجئ الشخص الذي

  .وهذا هو املذهب. بقبول ذلك

ا خالد قال حلسن روح استلم : املذهب عند احلنابلة أن الشخص املحال 

من سعيد، يلزم حسن أن يقبل، ليس له خيار، يلزم أن يقبل إذا كان سعيد قادًرا 

امليلء اليل هو الغني الباذل؛ ليس . عىل الوفاء وكان ال يامطل، يسمونه امليلء

  . معًرس مماطًال وال

  .فهي تلجئ يعني جتربه عىل قبوهلا

لة؟   ما هي أركان احلوا

  : أركاهنا

ـــــــــــــ  )٤٧٤(  ـاْملُِحيــــــُل َواْملُْحَتــــــاُل َواْلــــــ: اُهنَــــــَأْرَكا ـــــــــــــِه َوَعَمـــــــــــــْل ـ ـــــــــــــِه َوَعَلْي   ُمَحاُل ِفي

  .يا حسن، اذهب واستلم: عندنا املحيل، هذا يقول

  .وعندنا حمتال، وهو يف مثالنا السابق هو حسن

فواملح ائة أ   .ال فيه وهو الدين؛ ا

  .وهو سعيد: واملحال عليه

لة نفسها: والعمل   .اليل هو احلوا

اذهب واستلم من املحال عليه، كام بيناه يف : إًذا املحيل يقول للمحتال

  .مثالنا السابق

ـــــــــــــ  )٤٧٤(  ـاْملُِحيــــــُل َواْملُْحَتــــــاُل َواْلــــــ: اُهنَــــــَأْرَكا ـــــــــــــِه َوَعَمـــــــــــــْل ـ ـــــــــــــِه َوَعَلْي   ُمَحاُل ِفي
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لة   .والعمل هو احلوا

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ١() ءُ األربعا(: يوم - ١٥٩: رقم الدرس
ــــــــــــــرْ  َلــــــــــــــٍة َعــــــــــــــَىل َدْيــــــــــــــٍن ُمَق   َكــــــــــــــْوُن َحَوا

  

)٤٧٥(   َ ْينَْنيِ ِجنًْســــــــــــــــا وَ َمت   َقــــــــــــــــَدرْ اُثــــــــــــــــُل الــــــــــــــــدَّ

  َكـــــــــــــَذاَك َوْصـــــــــــــًفا َوُحُلـــــــــــــوًال َوَأَجـــــــــــــْل   

  

ٌط َحَصـــــــــــــــْل ِرَىض ُحمِ   )٤٧٦( َهـــــــــــــــا َرشْ   يـــــــــــــــٍل ُكلُّ

ـــــــ   ـــــــٌد َب ـــــــْلُح َعْق   ْل  َخْصـــــــَمْنيِ ُوِصـــــــْنيِ الصُّ

  

ـــــــــــــــــــ  )٤٧٧(   َفُقبِـــــــــــــــــــْل  عِ َزا بِـــــــــــــــــــِه إَِىل َقْطـــــــــــــــــــِع النِّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه  وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة من رشح  حياكم اهللا وبياكم، يف هذا الدرس التاسع واخلمسني بعد ا

لة،  النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط احلوا

  .وعن تعريف الصلح

لة، نذكركم بالقصة السابقة التي فيها أن خالد  قبل أن نبدأ يف رشوط احلوا

ف ريال ُتدفع يف واحد حمرم اشرت ثم خالد  ١٤٣٨ى سيارة من حسن بامئة أ

ف ُتدفع واحد حمرم    .١٤٣٨باع بيته لسعيد بامئة أ

جاء حسن إىل خالد، وطلب منه ١٤٣٨حينام جاء تاريخ واحد حمرم 

  .الدين، فحّوله خالد إىل سعيد

ة هل من حق حسن أن يتجه إىل سعيد مبارشة دون أن  طيب، هنا مسأ

  .أخذ إذن خالدي
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: إيوه صحيح، سعيد عليه دين، خليني أذهب وآخذ منه؟ نقول: يقول

لة رضا املحيل اليل هو خالد، البد خالد : ليس له ذلك، وهلذا من رشوط احلوا

ل، وليس من حق حسن املحتال أ أن يذهب إىل سعيد املحال  هو الذي حيوِّ

  .عليه مبارشةً 

لة، تال ف ريال فيه قضية أخرى من رشوط احلوا حظون الدين هنا مائة أ

، نفس هذا الدين هو الدين الذي عىل خالد هو ١٤٣٨ُتدفع يف واحد حمرم 

لة اتفاق الدينني جنًسا؛ : نفسه الدين عىل سعيد، وهذا رشط من رشوط احلوا

ف ريال، وقدًرا ف: بالرياالات مائة أ ف ومائة أ يعني زمن : وزمنًا. مائة أ

ل وواحد مؤجل، أو واحد حيل اآلن وواحد حيل ال يكون واحد حا. احللول

فهي حتويل دين حال عىل  ١٤٣٨شوف هذه كلها حلت يف واحد حمرم .. بعد

  .دين احلال

لة ًضا من رشوط احلوا   .إًذا هذه أ

لة عىل ميلء، يعني سعيد اآلن يف  لة أن تكون احلوا كذلك من رشوط احلوا

غنيا باذًال ال يكون مماطًال إذا  مثالنا البد أن يكون املحال عليه مليًئا؛ يعني

واهللاِ ما عندي مشكلة، حتى لو حولتني عىل شخص : ريض، حسن قال

ا أدبر نفيس   واضح؟. مماطل، أ

يات. وهكذا أخذ املبلغ وذهب   .هذا سنرشحه اآلن بعد قليل يف هذه األ

لة   :قال الناظم يف بيان رشوط احلوا
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َلٍة َعَىل َدْيٍن ُمَقرْ  ف التي : دين مقر ؛َكْوُن َحَوا ائة أ يعني دين مستقر، مثل ا

  .عىل خالد، هي دين مستقر يف ذمته
ــــــــــــــرْ  َلــــــــــــــٍة َعــــــــــــــَىل َدْيــــــــــــــٍن ُمَق   َكــــــــــــــْوُن َحَوا

  

)٤٧٥(   َ ْينَْنيِ ِجنًْســــــــــــــــا َوَقــــــــــــــــَدرْ َمت   اُثــــــــــــــــُل الــــــــــــــــدَّ

  َكـــــــــــــَذاَك َوْصـــــــــــــًفا َوُحُلـــــــــــــوًال َوَأَجـــــــــــــْل   

  

ٌط َحَصـــــــــــــــْل ِرَىض ُحمِ   )٤٧٦( َهـــــــــــــــا َرشْ   يـــــــــــــــٍل ُكلُّ

  :الصلح   
ـــــــال ـــــــٌد َب ـــــــْلُح َعْق   ْل  َخْصـــــــَمْنيِ ُوِصـــــــْنيِ صُّ

  

ـــــــــــــــــــ  )٤٧٧(   َفُقبِـــــــــــــــــــْل  عِ َزا بِـــــــــــــــــــِه إَِىل َقْطـــــــــــــــــــِع النِّ

لة    أن تكون عىل ديٍن مستقر، يعني دين ثابت يف : أوًال : رشوط احلوا

الذمة، ليس دينًا يمكن يثبت، ويمكن ما يثبت، يمكن يسقط ويمكن ال، البد 

ف ُتدفع يف تاريخ أن يكون دينًا ثابًتا، مثل ما صاحبنا اش رتى السيارة بامئة أ

ف صارت دينًا ثابًتا يف ذمته ائة أ   .حمدد، اآلن ا

ف ريال، : الرشط الثاين ف ريال ومائة أ متاثل الدينني جنًسا؛ مائة أ

تكون هذه إذا كان الوصف يدخل مثًال يف التمر، إذا كان عليه دين : ووصًفا

هذه سكري وهذا سكري، : ها واحدةمائة صاع من التمر البد أن تكون أوصاف

  .هذا جيد وهذا جيد وهكذا

   :من جهلة احللول والتأجري، قال: وقًتا
ــــــــــــــرْ  َلــــــــــــــٍة َعــــــــــــــَىل َدْيــــــــــــــٍن ُمَق   َكــــــــــــــْوُن َحَوا

  

)٤٧٥(   َ ْينَْنيِ ِجنًْســــــــــــــــا َوَقــــــــــــــــَدرْ َمت   اُثــــــــــــــــُل الــــــــــــــــدَّ

ف كلها بقدٍر    ف ومائة أ جنًسا وقدًرا، ما ذكرنا القدر، القدر مائة أ

  .واحد
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يعني كون . احللول واألجل اخترصناه يف الزمن ،َك َوْصًفا َوُحُلوًال َوَأَجْل َكَذا

  .متامثلني يف الزمان إذا كان حال يكون عىل دين حال وهكذا

ًضا ملحيل هو الذي رضا املحيل الذي هو خالد يف مثالنا، ا: من الرشوط أ

ٌط َحَصْل ِرَىض ُحمِ  ،حيول حسن عىل سعيد   .يٍل ُكلَُّها َرشْ

لةإذً    .ا هذه هي رشوط احلوا

  :ثم ذكر الناظم وفقه اهللا الصلح، فقال
ـــــــ ـــــــٌد َب ـــــــْلُح َعْق   ْل  َخْصـــــــَمْنيِ ُوِصـــــــْنيِ الصُّ

  

ـــــــــــــــــــ  )٤٧٧(   َفُقبِـــــــــــــــــــْل  عِ َزا بِـــــــــــــــــــِه إَِىل َقْطـــــــــــــــــــِع النِّ

: مثال ذلك. الصلح هو معاقدة يتوصل هبا إىل الصلح بني متخاصمني  

تقول : عوى تقولشخص أخذ سيارتك ليستعملها، وبعد ذلك رفعَت عليه د

صحيح إن السيارة سيارتك ولكن : قال لك. أطالب فالن برد السيارة

ف بدًال عن السيارة أو ترتك الدعوى القضائية  نتصالح، أعطيك مائة أ

ف ريال، ونحو ذلك   .واملطالبة مقابل مائة أ

وسنفصل يف الصلح إن شاء اهللا ونبينه يف الدرس القادم إن شاء اهللا، 

ه وصحبه أمجعنيواهللا أعلم،    .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ُجادى األوىل/  ٢() اخلميس(: يوم - ١٦٠: رقم الدرس
لِ  َيُكــــــــــــــوُن ِيفِ  رِ : اْألَْمــــــــــــــَوا   َمــــــــــــــْع إِْقــــــــــــــَرا

  

ـــــــــــــــــاْحلَ   )٤٧٨( ـــــــــــــــــْع إِ  قِّ بِ   ارِ ْنَكـــــــــــــــــَأْو َيُكـــــــــــــــــوُن َم

ٌل    ـــــــــــــَأوَّ ـــــــــــــ: َف ـــــــــــــْلِح بِ ـــــــــــــنْ  ءْبَرا اإلِ َكالصُّ   َع

  

ــــــــِه َعــــــــْعــــــــبَ   )٤٧٩( ٍط ِفي ُيوِن ُدوَن َرشْ ــــــــدُّ   نْ ِض ال

ــــــــــــــــــْنيِ    ــــــــــــــــــِه بَِع ــــــــــــــــــْن َدْينِ   َأْو ُصــــــــــــــــــْلِحِه َع

  

ــــــــــــــٍع ِيفِ   )٤٨٠( ــــــــــــــَو َكَبيْ ــــــــــــــوِط َفــــــــــــــاْعنِ  َفْه ُ   الرشُّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا ال درس، وهو الدرس الستون بعد ا

ع الصلح، وحتديًدا عن  وا رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن أ

  .النوع األول، وهو الصلح عىل إقرار

ر، ونوضح الصورة ع الصلح عىل إقرا وا يات سنبني أ   .قبل أن نرشح األ

إيش . حلقعىل جنس احلق، وعىل غري جنس ا: الصلح عىل إقرار نوعان

  معنى هذا الكالم؟

عندنا خالد وعندنا حسن، خالد جاء : يتضح هذا من خالل القصة اآلتية

ف ريال ُتدفع يف تسعة رمضان  ، ١٤٣٨إىل حسن واشرتى منه سيارة بامئة أ

ف ريال   .مائة أ
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طيب، حصل حادث عىل هذه السيارة، حادث انقالب تلفت السيارة، 

يا خالد، حبيت إين : إىل خالد، قال جاء تاريخ عرشة رمضان، حسن جاء

ف ريال؛ ألن األجل املتفق عليه حلَّ    .أهنئك بشهر رمضان وأطالبك بامئة أ

ًفا، ما عندي : قال له خالد ا ما عندي لك إال تسعون أ اسمع يا حسن أ

ًفا وخالص. غريها ك تاخد التسعني أ   .ما رأ

ف ريال وانتهت القضية ما الذي حصل . فوافق حسن وأخذ التسعني أ

عندنا هنا؟ عندنا صلٌح حصل بني خالد وحسن أن ُخيفض ثمن السيارة من 

ف وتصاحلا عىل ذلك ف إىل تسعني إىل أ   .مائة أ

رأ خالد من عرشة آالف ريال  ء؛ يعني حسن أ إًذا حقيقة هذا األمر هو إبرا

  .وساحمه فيها

ع الصلح، وهو الصلح عىل جنس احل وا   .قهذا هو النوع األول من أ

ف  ف بتسعني أ ائة أ ليش سيمناه عىل جنس احلق؟ ألهنم تصاحلوا عن ا

ء. ريال   .كلها رياالت من جنس واحد لكنهم خفضوا الثمن، فهذا ُيعترب إبرا

ع الصلح وا وصورته . الصلح عىل غري جنس احلق: النوع الثاين من أ

  :كاآليت

شرتى منه عندنا خالد وعندنا حسن نفس القصة، خالد جاء إىل حسن وا

ف ريال ُتدفع يف تسعة رمضان  ، حصل حادث عىل ١٤٣٨هذه السيارة بامئة أ
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يا خالد، : قال له ١٤٣٨رمضان  ١٠السيارة، جاء حسن إىل خالد يف تاريخ 

ف ائة أ   .سدد ا

ا ليس عندي سيولة نقدية، ليس عندي أي مبلغ مايل، لكن : قال خالد أ

ف أو نحو من عندي بيت شعبي يف أحد املناطق، هذا ال بيت ُتقدر قيمته بامئة أ

ف تأخذ هذا البيت الشعبي؟ ائة أ ك بدًال من أن تأخذ ا   ذلك، إيش رأ

تصاحلا عىل ذلك، اتفقا عىل ذلك، وحصل بينهام الصلح عىل أن يأخذ 

ف ريال، وأخذ حسن البيت ائة أ   .البيت بدًال من أخذ ا

ما هي؟ حقيقته ما الذي حصل هنا؟ حصل صلح، حقيقة هذا الصلح 

ف ريال. بيع ة، . ليش بيع؟ ألن خالد باع بيته الشعبي بامئة أ هذه حقيقة املسأ

ف ريال هي الثمن، وهذا الثمن يف ذمة خالد، فجعله ثمنًا لبيٍع وأخذ  ائة أ ا

  .منه البيت الشعبي

يات التي ذكرها الناظم، قال الناظم وفقه اهللا   :وهذا سنبينه يف األ
لِ  َيُكــــــــــــــوُن ِيفِ  رِ : اْألَْمــــــــــــــَوا   َمــــــــــــــْع إِْقــــــــــــــَرا

  

ـــــــــــــــــاْحلَ   )٤٧٨( ـــــــــــــــــْع إِ  قِّ بِ   ارِ ْنَكـــــــــــــــــَأْو َيُكـــــــــــــــــوُن َم

صلح مع إقرار، وصلح مع إنكار، ورشحنا الصلح مع : الصلح نوعان  

ر، وسنبني يف الدرس القادم الصلح مع اإلنكار   . اإلقرا

  :قال
لِ  َيُكــــــــــــــوُن ِيفِ  رِ : اْألَْمــــــــــــــَوا   َمــــــــــــــْع إِْقــــــــــــــَرا

  

ـــــــــــــــــاْحلَ   )٤٧٨( ـــــــــــــــــْع إِ َأْو  قِّ بِ   ارِ ْنَكـــــــــــــــــَيُكـــــــــــــــــوُن َم

ٌل    ـــــــــــــَأوَّ ـــــــــــــ: َف ـــــــــــــْلِح بِ ـــــــــــــنْ  ءْبَرا اإلِ َكالصُّ   َع

  

ــــــــِه َعــــــــْعــــــــبَ   )٤٧٩( ٍط ِفي ُيوِن ُدوَن َرشْ ــــــــدُّ   نْ ِض ال
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ــــــــــــــــــْنيِ  ــــــــــــــــــِه بَِع ــــــــــــــــــْن َدْينِ   َأْو ُصــــــــــــــــــْلِحِه َع

  

ــــــــــــــٍع ِيفِ   )٤٨٠( ــــــــــــــَو َكَبيْ ــــــــــــــوِط َفــــــــــــــاْعنِ  َفْه ُ   الرشُّ

م يكون الصلح يف اإلقرار ويكون يف اإلنكار، إًذا الصلح أهي   ا اإلخوة الكرا

ر وصلح عىل إنكار: نوعان   .صلح عىل إقرا

ر ًء مثل ما قلنا، قال: الصلح عىل إقرا   :تارة يكون إبرا
ٌل  ـــــــــــــَأوَّ ـــــــــــــ: َف ـــــــــــــْلِح بِ ـــــــــــــنْ  ءْبَرا اإلِ َكالصُّ   َع

  

ــــــــِه َعــــــــْعــــــــبَ   )٤٧٩( ٍط ِفي ُيوِن ُدوَن َرشْ ــــــــدُّ   نْ ِض ال

ف،    ًفا بدًال من مائة أ فهو كام صالح حسن خالًدا عن أخذ تسعني أ

ائة، لكن الناظم قال ٍط فِيِه  :صاحله عن بعض الدين، التسعني بعض ا ُدوَن َرشْ

ا ال أدفع لك شيًئا إال برشط أن : يعني ال جيوز خلالد أن يقول حلسن؛ نْ عَ  أ

  :تربئني، هذا ال جيوز، قال
ــــــــــــــــــْنيِ  ــــــــــــــــــِه بَِع ــــــــــــــــــْن َدْينِ   َأْو ُصــــــــــــــــــْلِحِه َع

  

ــــــــــــــٍع ِيفِ   )٤٨٠( ــــــــــــــَو َكَبيْ ــــــــــــــوِط َفــــــــــــــا َفْه ُ   ْعنِ الرشُّ

ف، : الصلح عن دينه بعني   ائة أ مثل ما صالح خالٌد حسنًا عن دينه وهو ا

  :؟ البيت الشعبي، فهذا بيٌع، قالبعٍني وهي إيش
ــــــــــــــــــْنيِ  ــــــــــــــــــِه بَِع ــــــــــــــــــْن َدْينِ   َأْو ُصــــــــــــــــــْلِحِه َع

  

ــــــــــــــٍع ِيفِ   )٤٨٠( ــــــــــــــَو َكَبيْ ــــــــــــــوِط َفــــــــــــــاْعنِ  َفْه ُ   الرشُّ

ط البيع التي ذكرناها، إنه بيع فُتعترب فيه رشو: فهذا ُيعترب بيع وإذا قلنا  

رشوط البيع السبعة، فلو مل تكن رشوط البيع متحققة يف هذه العني، ال يصح 

  .هذا الصلح؛ ألن هذا الصلح حقيقته بيع

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٤() السبت(: يوم - ١٦١: رقم الدرس

ـــــْلُح ِيفِ  نْ ا َوالصُّ ِعيَكـــــاِر ِممَّـــــْإلِ ـــــدَّ   ُدِعــــــــــــــي ءً َخــــــــــــــِر إِْبــــــــــــــَرا ٌع، َولِْآل ْيــــــــــــــبَ   )٤٨١(  ْن َي

ــــــــــــِف إلنْ َمنْـــــــــــٌع    َي بِــــــــاحلَْجِر بِنَــــــــْوَعْنيِ اْقُتِفــــــــيمِّ ُســــــــ  )٤٨٢(  َســــــــــــاٍن َعـــــــــــِن التََّرصُّ

ـــــــــــــ ـــــــــــــسِ ق َغـــــــــــــْريِ َحْجـــــــــــــٌر ِحلَ ــــــــــٍل َوُمِيســــــــــنَ  َأْو َحــــــــــقِّ   )٤٨٣(  ِه َكُمْفلِ   ْفِســــــــــِه َكطِْف

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه من وااله،  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

فحياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

رس مائة نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الصلح عىل اإلنكار، ورقم هذا الد

  .وواحد وستون

هو : صلح عىل إقرار ورشحناه، والثاين: سبق معنا أن الصلح نوعان

  منع الصلح عىل إنكار. الصلح عىل اإلنكار وهو الذي سنرشحه يف هذا املثال

وه كان عنده سيارات  حسن ورَث سيارة من والده، هذا حسن أ

ذه السيارة ، من ضمنه ه)املرياث(وعقارات ومات والده، وأخذ الرتكة 

ف، بعد وفاة والد حسن جاء خالد إىل  بة مائة أ الصفراء عارية الثمن قيمتها قرا

ء هذه التي معك هي سياريت، وليست : حسن، قال له يا حسن، السيارة الصفرا

  .سيارتك
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ا أخذهتا مرياث من أيب: قال لدك : قال. بل هي سياريت، أ ا أعطيتها لوا أ

وك مني، كان حيتاجها يف احلقيقة، أهنا مل تكن ملًكا ل والدك، وإنام استعارها أ

ا أعرهتا له   .بعض املشاوير وأ

لد كان : قال ا ال أصدقك، وهذا الكالم غري صحيح، بل إن الوا حسن أ

يستخدم السيارة، وكان يقول لنا إهنا سياريت، كان استعامله هلا استعامل املالك، 

َت تريد أ ًدا هبذا الكالم، فأ   .ن تأخذ السيارة وهي ليست ملًكا لكومل خيربنا أ

خرج خالد مغضًبا من حسن، طبًعا حسن رفض متاًما موضوع تسليم 

السيارة، خرج خالد مغضًبا واجته إىل املحكمة ورفع دعوى قضائية عند 

ء   .املحكمة يطالب بالسيارة الصفرا

: خالد يعتقد أهنا سيارته، وحسن ينكر ذلك، ينكر أهنا سيارة خالد، يقول

  .سيارتنا هي

حسن ما حب إنه يدخل يف مشاكل يف املحكمة، فاجته مبارشًة إىل خالد 

  .يا خالد، تعال نطلع من املحكمة ونتصالح، وانعقد بينهام جملس صلح: قال

لد كان من ضمن تركته بيت، ومن ضمن تركتها : قال حسن، اسمع، الوا

ا ال أفرط فيها لكني سأعطيك هذا ا لبيت وترتك هذه السيارة، السيارة أ

السيارة، وتتنازل عن السيارة التي تدعي أهنا ملًكا لك وهي ليست ملًكا لك، 

  .لكن حتى ترتك الدعوى القضائية

  .أخذ خالد البيت ووافق عىل ذلك
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  .طيب، إًذا مع احلكم؟ هذا صلح ُيسمى صلًحا عىل إنكار

ية اذا سميناه صلًحا عىل إنكار؟ ألن حسن ينكر ما يدعيه خالد من ملك

  .السيارة

ما الذي حصل؟ حسن أعطى خالد بيًتا مقابل أن يتنازل خالد عن 

  .الدعوى القضائية التي يدعي فيها ملكية هذه السيارة

  . طيب، هذا العقد ما توصيفه؟ وما حقيقته؟ هذا العقد بالنسبة خلالد بيع

ه أخذ البيت ثمنًا  ليش هو العقد بالنسبة خلالد بيع؟ ألن خالد يعتقد أ

سيارة، تنازل عن سيارته مقابل البيت، مبادلة مال بامل، فهو بادل سيارته لل

  .ببيٍت، فهو ُيعترب يف حقه بيعٌ 

ُيعترب يف حق خالد بيع، فإنه يرتتب عليه أحكام البيع مثًال، لو أن : وإذا قلنا

خالد وجد يف هذا البيت عيًبا، صار البيت فيه عيب، أال يثبت له خيار العيب؟ 

ه بيع، وخيار العيب يثبت يف البيع. ت له خيار العيبيثب: نقول   .ليش؟ أل

لكن بالنسبة حلسن لو فرضنا بعد ما حسن أعطى خلالد البيع، رجع فوجد 

السيارة معيبة، وجد السيارة هبا عيب، هبا مشاكل، هل من حقه أن يسرتد 

  واهللا يثبت يل خيار العيب؟: البيت؟ يقول

ألن احلكم يف صلح اإلنكار ُيعترب  ال، ليس من حقك يا حسن؛: نقول

ء وليس بيًعا   .بالنسبة حلسن الذي هو املدعى عليه، إبرا

ء وليس بيًعا   .إًذا هو للمدعي خالد بيع، وبالنسبة حلسن إبرا
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  .هذا توضيح لصور الصلح عىل إنكار

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــْلُح ِيفِ  نْ ا َوالصُّ ِعيَكـــــاِر ِممَّـــــْإلِ ـــــدَّ   ُدِعــــــــــــــي ءً َخــــــــــــــِر إِْبــــــــــــــَرا ٌع، َولِْآل ْيــــــــــــــبَ   )٤٨١(  ْن َي

  .صلح عىل إقرار، وصلح عىل إنكار: والصلح نوعان

ء، قال   :الصلح عىل إنكار يف حق املدعي بيع، ويف حق املدعى عليه إبرا

ـــــْلُح ِيفِ  نْ ا َوالصُّ ِعيَكـــــاِر ِممَّـــــْإلِ ـــــدَّ   ُدِعــــــــــــــي ءً َخــــــــــــــِر إِْبــــــــــــــَرا ٌع، َولِْآل ْيــــــــــــــبَ   )٤٨١(  ْن َي

ءً    .يعني ُدعي إبرا

طيب، واضح؟ إًذا عرفنا أن الصلح عىل اإلنكار يكون بيًعا يف حق 

ًء يف حق املدعى عليه   .املدعي، ويكون إبرا

نتتقل اآلن إىل قضية أخرى، ذكرها الناظم وفقه اهللا يف هذا الدرس، وهي 

  :قضية احلجر، وهو منع اإلنسان من الترصف يف ماله، قال الناظم

  .احلجر

ــــــــــــِف  َســــــــــــاٍن َعـــــــــــنِ إلنْ َمنْـــــــــــٌع    َي بِــــــــاحلَْجِر بِنَــــــــْوَعْنيِ اْقُتِفــــــــيمِّ ُســــــــ  )٤٨٢(  التََّرصُّ

ـــــــــــــ ـــــــــــــسِ ق َغـــــــــــــْريِ َحْجـــــــــــــٌر ِحلَ ــــــــــٍل َوُمِيســــــــــنَ  َأْو َحــــــــــقِّ   )٤٨٣(  ِه َكُمْفلِ   ْفِســــــــــِه َكطِْف

منع اإلنسان من الترصف يف ماله، هذا هو احلجر؛ يعني إنسان عنده مال، 

ه يترصف  يه مليون، هل له حق أ فيها، يشرتي هبا طفل صغري ورث من أ

عاب، وما أدري إيش؟   أ

  إًذا هو ممنوع من الترصف يف ماله، هذا هو احلجر. ال، ليس له حق: نقول

ــــــــــــِف إلنْ َمنْـــــــــــٌع    َي بِــــــــاحلَْجِر بِنَــــــــْوَعْنيِ اْقُتِفــــــــيمِّ ُســــــــ  )٤٨٢(  َســــــــــــاٍن َعـــــــــــِن التََّرصُّ
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  :حجر حلق غريه، قال: احلجر األول، النوع األول: يعني أن احلجر نوعان

ـــــــــــــَح  ـــــــــــــسِ ق َغـــــــــــــْريِ ْجـــــــــــــٌر ِحلَ ــــــــــٍل َوُمِيســــــــــنَ  َأْو َحــــــــــقِّ   )٤٨٣(  ِه َكُمْفلِ   ْفِســــــــــِه َكطِْف

  .حجر حلق نفسه: وهذا هو النوع الثاين

املفلس هو الشخص الذي عليه ديون حالة، وليس عنده ما يكفي 

. لسدادها، يعني شخص عليه ديون عرشة مليون وليس عنده إال مليون واحدة

  هذا مفلس، واضح؟

هذه املليون اليل معك ال حيق لك أن تترصف فيها، إذا : عليه، نقول ُحيجر

احجر عليه يا فضيلة الشيخ القايض، فيحجر : طلب أصحاب الديون، قالوا 

القايض عليه ويمنعه من الترصف يف هذه املليون، حتى ال تضيع املليون، يعني 

  .يبقى ألصحاب الديون عرش أحسن من ال يشء

وزيد وال عدمها: (نا مثًال يقوليبقى هلم العرش، عند ما ال ُيدرك (، )رحية أ

  ).كله، ال ُيرتك جله

ال، احجر عليه يف املليون، عىل األقل كل واحد يأخذ مائة : هم يقولون

ف خري من ال يشء   . أ

اذا حجرنا عليه؟ هل ملصلحته . فهذا هو احلجر عىل املفلس حلق غريه

  .اب الديونبل حجرنا عليه ملصلحة أصح: هو؟ نقول
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 َأْو َحقِّ  :نفسه، أو قال ظهو احلجر حلق املحجور عليه، حل: أما النوع الثاين

يه عرشة ماليني، نقول ؛ْفِسِه َكطِْفٍل َوُمِيس نَ  ماله يا ولد، : الطفل إذا ورث من أ

  .خذ هذه عرشة مليون ترصف فيها كام شئت

 الصبي حلظ إذا نحجر عىل. سيضيعها ويضيع حقه، وإذا كرب يندم عىل هذا

ك ما حتسن الترصف، : نفسه، ملصلحته هو، نقول ما تترصف يف مالك؛ أل

  .وستضيع مالك

: املسيئ. املسيئ هو السفية الذي ال حيسن الترصف يف ماله؛ َكطِْفٍل َوُمِيس 

  .الذي يسيئ الترصف يف ماله

إًذا احلجر حلظ نفسه يكون احلجر عىل الصبي، ويكون احلجر عىل 

يف ماله، ال حيسن ون احلجر عىل السفية الذي يسيئ الترصف املجنون، ويك

  .الترصف يف ماله

بعض الناس يكون عاقًال وفيه خري، لكنه ال حيسن الترصف يف ماله، 

يذهب ويشرتي شيئًا يسوى مائة ريال، يشرتيه بعرشة آالف، ما حيسن الترصف 

ال ًضا ملصحلة نفسه. يف ا   .هذا ُحيجر عليه أ

بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، هذا ما يتعلق 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٥() األحد(: يوم - ١٦٢: رقم الدرس

ْيِن َوَحـــلَّ  ـــُه َعـــِن الـــدَّ ــــــاحلَ  مُ َلــــــَب اْلَغــــــِريْ َطاَ َو   )٤٨٤(  َمـــْن َضـــاَق َماُل   ِر َفَحــــــّل جْ بِ

ُيوِن َوْهــــــــــــَو ُمْلــــــــــــِزمُ حِ بِ   )٤٨٥(  ِســــــــــــــمُ قْ يَ  مَّ اكُِم ُثــــــــــــــَحيُْجــــــــــــــُرُه اْحلَــــــــــــــ ــــــــــــِة الــــــــــــدُّ   صَّ

ـــــــــــــــُف ْإلِ ُفـــــــــــــــُذ انْ َال يَ  ُر َوالتََّرصُّ ــــــــــــــٍة َفُتنِْصــــــــــــــُف  ِيفِ   )٤٨٦(  ْقـــــــــــــــَرا ــــــــــــــاِل ُدوَن ِذمَّ َ ْ   ا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه من وااله،  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

ائة من رشح  فحياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس الثاين والستون بعد ا

  .النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن احلجر عىل املفلس

ت أن اإلنسان ُيمنع من الترصف، تارًة  تها األخوا سبق معنا أهيا اإلخوة وأ

  .ُيمنع حلظ نفسه، وتارًة ُيمنع حلظ لغريه

إن املحجور عليه الذي ُيمنع من الترصف يف ماله حلظ غريه هو : ناوقل

  املفلس، َمن هو املفلس؟ وما أحكامه؟ وما رشوط احلجر عليه؟

  .هذا ما سوف نعرفه بإذن اهللا عز وجل يف هذا الدرس

  :قال الناظم وفقه اهللا

ْيِن َوَحـــلَّ  ـــُه َعـــِن الـــدَّ ــــــاحلَ  مُ َلــــــَب اْلَغــــــِريْ َطاَ َو   )٤٨٤(  َمـــْن َضـــاَق َماُل   ِر َفَحــــــّل جْ بِ

ُيوِن َوْهــــــــــــَو ُمْلــــــــــــِزمُ حِ بِ   )٤٨٥(  ِســــــــــــــمُ قْ يَ  مَّ اكُِم ُثــــــــــــــَحيُْجــــــــــــــُرُه اْحلَــــــــــــــ ــــــــــــِة الــــــــــــدُّ   صَّ

ـــــــــــــــُف ْإلِ ُفـــــــــــــــُذ انْ َال يَ  ُر َوالتََّرصُّ ــــــــــــــٍة َفُتنِْصــــــــــــــُف  ِيفِ   )٤٨٦(  ْقـــــــــــــــَرا ــــــــــــــاِل ُدوَن ِذمَّ َ ْ   ا
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فلس ما رشوط احلجر عىل املفلس؟ طبًعا أول يشء امل. احلجر عىل املفلس

  يعني إيش؟. هو َمن؟ هو الشخص الذي يضيق ماله عن الديون

يعني واحد عنده مليون ريال يف يده لكن عليه ديون مخسة ماليني، يعني 

ال الذي عنده ال . عنده مليون وعليه ديون حالة ُيطالب هبا مخسة ماليني ا

  .يوفيه سداد دينه

ال، زي: إًذا ما رشوط احلجر عىل املفلس؟ الرشط األول ادة الديون عىل ا

ال، كام لو كان الشخص عليه دين مليون،  أما لو كانت الديون ال تزيد عىل ا

وعنده مليون زائدة عن قوت يومه فإنه ال ُيعترب مفلًسا، بل ُيلزم بسداد الدين 

ال ُيقال   .سدده: كامًال، وال ُحيجر عليه يف ا

؛ ألن عندنا الناس، عندنا إ . ما مورس أو معرس أو مفلسوهذا ُيعترب موًرسا

  إيش معنى إما مورس أو معرس أو مفلس؟

 ، خذوا هذا التقسيم، ما راح أطلعوا أمامكم يف الشاشة، لكن اسمعوا

عليه دين مليون وعنده . اإلنسان الذي عنده مال يفي بكل ديونه، هذا مورس

تأخر  مليون أو عنده مليونان، إًذا هذا مورس جيب عليه أن يسدد الديون، وإذا

َمْطُل الغني «: قال صىل اهللا عليه وسلم. يف السداد فإنه ُيعاقب، مماطل ُيعترب

  .»ظلٌم ُحيلُّ عرضه وعقوبته

املعرس الذي ليس عنده يشء أصًال، : الثاين: طيب، الثاين َمن هو؟ قال لك

ف ريال، تعال سدد، ما عندي يشء، ما عندي إال  رجل عليه دين عرشين أ
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بسه ، وقوت يومي الذي آكله، ما عندي، ما أستطيع، ليس الثوب الذي أ

  .عندي يشء أسدده، هذا ُيسمى معًرسا 

ٍة {: قال اهللا سبحانه وتعاىل. وما حكمه؟ جيب إنذاره َوإِْن َكاَن ُذو ُعْرسَ

ةٍ    ].٢٨٠: البقرة[} َفنَظَِرٌة إَِىل َميَْرسَ

ال لكنه هذا املفلس عنده م. هو املفلس الذي ندرسه اآلن: النوع الثالث

  .ال يكفيه جلميع الديون، عنده مليون وديونه مخس ماليني

ال   .إًذا هذا هو الشق األول احلجر عىل املفلس لزيادة الديون عىل ا

  .أن تكون الديون حالةً : الرشط الثاين

ت عليه مخس ماليني دين، قال: قالوا  صحيح ولكن هذه اخلمسة : أ

ا يمكن أدبرهامليون مل حيل أجلها، موعد سدادها بعد    .عرشة سنوات، أ

إًذا ال ُيعترب مفلًسا إذا كانت الديون مؤجلة، إنام ُيعترب مفلًسا إذا كانت هذه 

ال، هي ديون حالة، وهذا معنى قول الناظم   :الديون التي ال تزيد عىل ا

ْينِ  ال ؛َمْن َضاَق َماُلُه َعِن الدَّ ، هذا هو الرشط األول، زيادة الديون عىل ا

ْينِ  َمنْ  املعنى واحد، يعني ضاق ماله ، أو زادت ديونه عليه، َضاَق َماُلُه َعِن الدَّ

  .عن ديونه، نقص ماله عن ديونه أو زادت ديونه عىل ماله، كله يشء واحد

  .هذا معنى أن تكون حالة، َوَحلَّ  :أن تكون حالة، قال: الرشط الثاين

  .ِر َفَحّل جْ بِاحلَ  مُ َغِريْ َلَب الْ َطاَ وَ  :مطالبة الغريم، قال: الرشط الثالث
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ليش؟ . يعني ُيشرتط للحجر عىل املفلس أن يطالب صاحب الدين بذلك

: ألن صاحب الدين هو صاحب احلق، إذا مل يطالب باحلجر عليه، قال

  .خالص، خليه ما عندي مشكلة، ال ُحيجر عليه؛ ألن هذا حق شخيص

  .از احلجر عليهيعني فج؛ ِر َفَحّل جْ بِاحلَ  مُ َلَب اْلَغِريْ َطاَ وَ 

يعني فحل  احلجر عليه، والفقهاء رمحهم اهللا تعاىل ؛ َفَحّل  :وقول الناظم

ه . وجب احلجر عليه بسؤال غرمائه: يقولون ده باحلل أ فالناظم هنا ليس مرا

  .ينفي الوجوب، بل إن احلجر عىل املفلس بطلب الغرماء واجب

نده إال مليون، ليش نحجر عليه؟ اآلن عليه مخسة ماليني دين، وليس ع

يا أهيا القايض، اآلن باقي مليون، لو تركته : اذا ُحيجر عليه؟ الغرماء يقولون

يترصف فيها ستضيع، حتى املليون، ما عاد يبقى لنا من الدين يشء، فكوننا 

  .نأخذ جزًء من الدين أفضل من أن يضيع حقنا كله

بع للحجر عىل املفلس   .أن يكون بحكم حاكم: الرشط الرا

ني أن املفلس ال ُحيجر عليه، ال ينحجر عليه بمجرد إفالسه، ليس مثل يع

املجنون، وليس مثل الصبي، حمجوٌر عليه من غري حكم حاكم، ال، البد من 

  .اكِمُ َحيُْجُرُه اْحلَ  :حكم حاكم للحجر عليه، وهذا معنى قول الناظم

 طيب، ما هي األحكام التي تتعلق هبذا املفلس إذا متت هذه الرشوط

  وحجر احلاكم عليه؟

  .أن ماله ُيقسم عىل الغرماء باحلصص: أوًال : األحكام املتعلقة
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ا قلنا تعال . هذا الشخص عنده مليون وعليه مخسة ماليني: يعني إيش؟ 

ت تطلب هذا املفلس بكم؟ قال ف ريال: يا زيد، أ ا أطالبه بخمسني أ   . أ

ال، فنجد أ ال املوجود هو كم نعطي زيًدا؟ ننظر يف الدين ويف ا ن ا

  .مخس الدين

ال املوجود؟ مخسة ماليني وهو عنده مليون، إًذا مخس الدين،  كم حصة ا

  .فنعطي كل واحٍد من الغرماء مخس دينه

ف ريال، وهذه بينة وهذه شهادة : فيأيت زيد كم تبغى؟ قال غى مخسني أ أ

ف   .خذ عرشة آالف يعني مخس: نقول. عىل أين أطالب بخمسني أ

ا أطلب بمليون: بكم تطلب؟ قال هذا خذ إيش؟ مخس املليون، : نقول. أ

ف ريال   .وهكذا.. مائتان أ

ُيونِ حِ بِ  ِسمُ قْ يَ  مَّ ثُ  :هذا معنى قوله ِة الدُّ ال عىل الغرماء ؛ صَّ يعني ُيقسم ا

ال إىل الدين، ثم يقسم هذه الديون   .باحلصص، بنسبة ا

ُيوِن َوهْ حِ بِ  ِسمُ قْ يَ  مَّ ثُ  ِة الدُّ   .يعني أن هذا احلجر ملزمٌ ؛ َو ُمْلِزمُ صَّ

طيب، من األحكام األخرى التي تتعلق باحلجر عىل املفلس؟ عدُم نفاذ 

ال ره وترصفه يف ا   .إقرا

حجَر عليه احلاكم يف . املفلس ال ينفذ ترصفه يف ماله بعد احلجر عليه

  .املليون، جاء يبغى يشرتي هبذه املليون أو يبيع



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٦٧٤  

الال يصح ترصفه : نقول خالص حمجور عليه، ممنوع من الترصف، . يف ا

  .وترصفه غري صحيح

ًضا إذا كان ترصفه غري صحيح ليش ترصفه غري صحيح؟ حفاًظا عىل . أ

فلو سمحنا لو هيب أو يتربع أو . حق الغرماء، الغرماء يبغوا املليون اآلن

ماذا نصنع؟ . يتصدق باملليون أو يشرتي باملليون، ضاعت عليهم املليون

  .ممنوع من الترصف: نقول

رصف يف : جاء هذا املفلس، قال ا لن أ ا عندي حركة ذكية، أ واهللا أ

ه قالوا  ممنوع من الترصف، لكني سأذهب إىل زوجتي وأقر هلا : املليون؛ أل

  .بديٍن قدره مخسة ماليني

عشان تدخل : ليش؟ قال لك. هاه؟ يقر لزوجته بدين قدره مخسة ماليني

لغرماء، ويصري بدال ما كل واحد منهم يأخذ اخلمس، كل زوجتي مع هؤالء ا

ا وهي نتفاهم مع  ال تأخذه زوجتي، وبعدين أ واحد يأخذ العرش، ونصف ا

  .بعض

ره عىل ماله ذريعة للترصف فيه، فال : نقول ًضا ال ينفذ اإلقرار، إقرا أ

ر، وهلذا قال    :يصح حتى اإلقرا

ـــــــــــــــُف ْإلِ ُفـــــــــــــــُذ انْ َال يَ  ُر َوالتََّرصُّ ــــــــــــــٍة َفُتنِْصــــــــــــــُف  ِيفِ   )٤٨٦(  ْقـــــــــــــــَرا ــــــــــــــاِل ُدوَن ِذمَّ َ ْ   ا

يعني أن املفلس إذا ترصف يف ذمته، صح ترصفه يف ذمته، ولكن ال يصح 

  .ترصفه يف عني ماله
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ال ال ينفذ، وال نقول ال ينفذ : اذا قال الناظم. ال يصح: وهلذا إقراره با

  ال يصح؟: اإلقرار والترصف، ومل يقل

ا ر با ل يثبت بعد فك احلجر عنه، يعني هو أقر لشخٍص بدين، ألن اإلقرا

ره، البد من بينة، أما إقراره فال ُيقبل، لكن بعد ما انفك : نقول ال ُيقبل إقرا

ت أقررت عىل نفسك يل بدين مخسة : احلجر وجاء هذا الرجل قال ترى أ

ا أطالبك بخمسة ماليني   .ماليني أ

إلقرار صحيًحا، لكنه غري نافذ يطالبه هبا، ويكون ا: بعد فك احلجر نقول

ُف ْإلِ ُفُذ انْ َال يَ  :يف احلال وإنام يثبت يف ذمته، وهذا معنى قوله ُر َوالتََّرصُّ  ِيفِ  ْقَرا

الِ  َ ْ ٍة َفُتنِْصُف ، لكن يثبت يف الذمة، ا يعني هذا هو اإلنصاف وهذا هو ؛ ُدوَن ِذمَّ

ال   .العدل أن تصحح ترصفه يف الذمة دون ترصفه يف ا

ما يتعلق بدرسنا اليوم، وأعتذر إليكم عن اإلطالة، وصىل اهللا وسلم هذا 

ه وصحبه أمجعني   .عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٦( )االثنني(: يوم - ١٦٣: رقم الدرس
ــــــــــ ــــــــــُب اْحلَ َوَجيِ   ـَْوالــــــــــيِّ بِ ْجــــــــــُر َعــــــــــَىل الصَّ

  

ــــــــِفيِه َوْهـــــــَو َقــــــــْد َشــــــــــــــــ  )٤٨٧(   ْل مَ َمْجنُوِن َوالسَّ

ـــــــــــــــــــًة بِـــــــــــــــــــُدوِن َحـــــــــــــــــــاكِمِ      َمـــــــــــــــــــاًال َوِذمَّ

  

  ْم ِمـــــــــــــــــــــــْن َالِزمِ َضــــــــــــــــــــــَامُن إِْتَالَفــــــــــــــــــــــاِهتِ   )٤٨٨(

ــــــــــــــــــــِف      َأْن َيْســــــــــــــــــــَتنِيَب َجــــــــــــــــــــاِئُز التََّرصُّ

  

، َعـــــــــــــرِّ   )٤٨٩( ـــــــــــــيَام َيِصـــــــــــــحُّ ـــــــــــــُه فِ ـــــــــــــْن ِمْثَل   ِف َم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه من واال ه، احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

ائة من رشح  فحياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس الثالث والستني بعد ا

النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن املحجور عليه حلظ نفسه، ثم عن 

  .تعريف الوكالة

  :قال الناظم وفقه اهللا
ــــــــــ ــــــــــُب اْحلَ َوَجيِ   ـَْوالــــــــــيِّ بِ ْجــــــــــُر َعــــــــــَىل الصَّ

  

ــــــــفِ ــــــــ  )٤٨٧(   ْل مَ يِه َوْهـــــــَو َقــــــــْد َشــــــــَمْجنُوِن َوالسَّ

ـــــــــــــــــــًة بِـــــــــــــــــــُدوِن َحـــــــــــــــــــاكِمِ      َمـــــــــــــــــــاًال َوِذمَّ

  

  ْم ِمـــــــــــــــــــــــْن َالِزمِ َضــــــــــــــــــــــَامُن إِْتَالَفــــــــــــــــــــــاِهتِ   )٤٨٨(

  :الوكالة  
ــــــــــــــــــــِف    َأْن َيْســــــــــــــــــــَتنِيَب َجــــــــــــــــــــاِئُز التََّرصُّ

  

، َعـــــــــــــرِّ   )٤٨٩( ـــــــــــــيَام َيِصـــــــــــــحُّ ـــــــــــــُه فِ ـــــــــــــْن ِمْثَل   ِف َم

سم الثاين؛ طيب، الكالم هنا عمن ُحيجر عليه حلظ نفسه، طبًعا هذا هو الق  

ه قلنا   .َمن ُحيجر عليه إما أن ُحيجر عليه حلظ نفسه أو ُحيجر عليه حلظ غريه: أل

  فَمن ُحيجر عليه حلظ نفسه، َمن هم؟ 

فسهم؟. هم ثالثة أصناف   يعني إيش ُحيجر عليهم حلظ أ
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نا نمنعهم من  نا نمنعهم يعني الصبي واملجنون والسفية أ معنى هذا أ

هم، وليس حلفظ مصالح غريهم بخالف املفلس الترصف حلفظ مصلحتهم 

ايض، املفلس منعناه من الترصف ملصلحة غريه،  اليل سبق معنا يف الدرس ا

  .وهم أصحاب الديون

هل يترضر الناس؟ ما يترضرون، . أما هنا الصبي لو قلنا للصبي يف مالك

  بالعكس التجار سريبحون منه خاصًة جتار احللويات واأللعاب، هاه؟

ه سيرسف يف ماله ويبذل : فنقول هذا ال يرض التجار لكن يرضه هو؛ أل

ماله فيام ال ينفعه، بكرة يكرب فال جيد شيًئا من ماله يكون قد ترصف فيه، وضاع 

  واضح؟. منه

  .إًذا هذا هو معنى َمن ُجير عليه حلظ نفسه

فسهم؟ أوًال    .الصبي: َمن هم الذين ُحيجر عليهم حلظ أ

  .السفيه: ًثاثال. املجنون: ثانًيا

حيصل بوصول : معروف، وهو الشخص قبل أن يبلغ، والبلوغ: الصبي

مخسة عرش سنة، إذا أكمل مخسة عرش سنة فهو بالغ، واألمر اآلخر الذي حيصل 

به البلوغ هو نبات شعر خشٍن حول العانة، واألمر الثالث الذي حيصل به 

  .البلوغ وهو األساس وهو االحتالم؛ اإلنزال

  .ة للصبيهذا بالنسب
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هو غري العاقل وهذا : واملجنون. ننتقل بعد ذلك إىل الكالم عن املجنون

ًضا ُحيجر عىل املجنون حلظ نفسه؛ حفاًظا عىل ماله هو   .معروف، أ

  َمن هو السفيه؟. َمن هو؟ هو السفيه: الصنف الثالث

م أو يف غري : السفيه هو الذي ال حيسن الترصف يف ماله، يبذل ماله يف احلرا

تعطيه مليون ريال يروح يشرتي فيها، يطلع فيها إجازة صيفية ويرجع . ئدةفا

يرجع إجازة صيفية ويتنقل بني البلدان ويرجع إىل بلده ! بعد ذلك عىل احلديدة

  .هذا سفيه. فقًريا معدًما

وال يلزم من ذلك أن يكون فاسًقا يف دينه، بل قد يكون صاحلًا يف دينه 

ًضا ُحيجر عليهلكنه سفيه، ال حيسن الترصف  ال، فهذا أ   .يف ا

أن احلجر عليهم : طيب، ما هي أحكام احلجر عىل هؤالء؟ احلكم األول

ال والذمة   .يشمل ا

ال وال يف الذمة فال . فالصبي واملجنون والسفيه ال يصح ترصفه ال يف ا

يصح أن يترصف مثًال يف يشء يف الذمة، يشرتي بثمٍن مؤجل، وال أن يقر عىل 

  .هذا األمر األول. دينٍ نفسه ب

ه ُحيجر عليه بدون حاكم: األمر الثاين ال نحتاج يف املنع من الترصف . أ

  .بالنسبة للصبي واملجنون إىل حكٍم قضائي

ال ال يعني أهنم ال يتحملون يف أمواهلم : األمر الثالث أن احلجر عليه يف ا

لف الصبي شي لفوه، بل يتحملون ذلك؛ يعني إذا أ ًئا، أخذ حجًرا ضامن ما أ
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ال يثبت يف ذمته، وهذا معنى قول  لف ماًال لشخص فإن هذا ا وكرس سيارة، أ

ةً  ْل مَ َوْهَو َقْد َش  :الناظم ال والذمة: هذا هو األول، َماًال َوذِمَّ  ؛بُِدوِن َحاكِمِ ، شمول ا

  .بدون حكٍم قضائي

  .ن اإلتالفاتيعني ال يسقط عنهم ضام ؛ْم ِمْن َالِزمِ َضَامُن إِْتَالَفاِهتِ 

هي أن يستنيَب : الوكالة. ثم انتقل الناظم وفقه اهللا إىل الكالم عن الوكالة

ف الوكالة بأهنا استنابة جائز  ف؛ يعني عرِّ جائز الترصف من مثله بام يصح عرِّ

  .الترصف شخص مثله فيام يصح

ا جئُت لك وقلُت لك: مثال ذلك يا فالن، خذ هذه عرشة آالف ريال : أ

ت جائز الترصف؛ هذا أن . تشرتي يل سيارة أوكلك أن ا جائز الترصف وأ أ

  .يستنيب جائز الترصف من مثله

ا ، فيام يصح ترصفهم فيه، وكل والوكيل كالمها جائز الترصفإًذا امل وأ

ء بنفيس ارش الرشا ء. يصح يل أن أ هذا هو . إذا يصح يل أن أوكلك يف الرشا

ًبا  وا متعددة، يأيت إن شاء اهللا الكالم عنها يف معنى الوكالة، والوكالة تدخل أ

ه وصحبه أمجعني،  الدرس القادم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٧ ( )ءُ االثالث(: يوم - ١٦٤: رقم الدرس

ــــــــِط إَِجيــــــــ ــــــــَوَكاَلــــــــًة، بَِرشْ ــــــالْ ـــــــ  )٤٩٠(  ـاٍب َمــــــــَع اْل   َقْوِل َأِو اْلِفْعــــــِل َحَصــــــْل َقُبوِل بِ

ــــــــــــــٌف ِيفِ  ــــــــــــــــــــــْل ِفيـــــــــــــــــــــــِه َأْو يُ   )٤٩١(  َعَمــــــــــــــلِ  َوَمـــــــــــــْن َلــــــــــــــُه َتَرصُّ ـــــــــــــــــــــــوَ َفْليَتَوكَّ   لِ كِّ

ــــــــــــــاْلَعْكِس َكــــــــــــــاْلُعُقودِ  ـــــــــــــــ َوَفْســـــــــــــــِخَها َكـــــــــــــــَذاَك ِيفِ   )٤٩٢(  َوَعْكُســـــــــــــُه بِ   ُدودِ اْحلُ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه من وااله، احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا ، وعىل آ

  :أما بعد

ايض الكالم عن الوكالة، ويف هذا الدرس  فقد سبق معنا يف الدرس ا

ائة، نكمل الكالم عن الوكالة بع والستون بعد ا   .وهو الدرس الرا

ايض هو تعريف الوكالة، بقول الناظم   :الذي سبق معنا يف الدرس ا
ــــــــــــــــــــ   ِف َأْن َيْســــــــــــــــــــَتنِيَب َجــــــــــــــــــــاِئُز التََّرصُّ

  

، َعـــــــــــــرِّ   )٤٨٩( ـــــــــــــيَام َيِصـــــــــــــحُّ ـــــــــــــُه فِ ـــــــــــــْن ِمْثَل   ِف َم

ف الوكالة هبذا، ثم ذكر اآلن رشوطها، قال؛ َوَكاَلةً      :يعني عرِّ

ــــــــِط إَِجيــــــــ ــــــــَوَكاَلــــــــًة، بَِرشْ ــــــاْلَقْوِل َأِو اْلِفْعــــــِل َحَصــــــْل ـــــــ  )٤٩٠(  ـاٍب َمــــــــَع اْل   َقُبوِل بِ

ــــــــــــــٌف ِيفِ  ــــــــــــــــــــــْل   )٤٩١(  َعَمــــــــــــــلِ  َوَمـــــــــــــْن َلــــــــــــــُه َتَرصُّ ـــــــــــــــــــــــوَ ِفيـــــــــــــــــــــــِه َأْو يُ  َفْليَتَوكَّ   لِ كِّ

ــــــــــــــاْلَعْكِس َكــــــــــــــاْلُعُقودِ  ـــــــــــــــ َوَفْســـــــــــــــِخَها َكـــــــــــــــَذاَك ِيفِ   )٤٩٢(  َوَعْكُســـــــــــــُه بِ   ُدودِ اْحلُ

  .رشوط الوكالة

  :اإلجياب والقبول، قال الناظم: ما هي رشوط الوكالة؟ الرشوط األول

ِط إِجيَ    .َقبُولِ اٍب َمَع الْ بَِرشْ
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جياب عندهم يكون بالقول، إًذا اإلجياب رشٌط يف صحة الوكالة، واإل

وّكلتك : ما يلزم كلمة وّكلتك، لكنها تكون بالقول، فيقول له. وّكلتك: يقول

أذنُت لك يف بيع سياريت، : خذ سياريت وبعها، أو يقول: يف بيع السيارة أو يقول

ابة واإلذن يف الترصف   .أو غري ذلك من األلفاظ التي تدل عىل ال

  .إًذا هذا هو الرشط األول

  : قال. القبول: الرشط الثاين

  -- )) ٠١:١٨ -كلمة غري مفهومة@ (( -- 

  .بِاْلَقْوِل َأِو اْلِفْعِل َحَصْل  :قد يكون بالقول أو بالفعل، قال: والقبول

وّكلتك أن تبيع سياريت، فقد : إًذا القبول حيصل بالقول وبالفعل، فأقول

ني بالقول وإنام جتيبني قبلُت الوكالة وتذهب، وقد ال جتيب: تقول: جتيب بالقول

  .بالفعل، تقبل هذا األمر بالفعل، وتأخذ السيارة

وّكلتك يف بيع السيارة، وأعطيت املفتاح، أخذت السيارة ورحت : أقول

  .هذا قبول للوكالة. بعتها من غري أن تتلفظ معي بيشءٍ 

: وهذا الرشط الثالث. أن يكون الوكيل ممن يصح ترصفه: الرشط الثالث

  .الوكيل فيام ُوّكل فيهصحُة ترصف 

ة ال يصح هلا أن تعقد النكاح لنفسها: مثًال  ة ما تكون وليًة عىل . املرأ املرأ

يعني األب ما . نفسها يف عقِد النكاح، فال يصح توكيل املرأة يف والية النكاح
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ِت تكوين : يبغى يزوج أو ما هو فايض، يقول لزوجته يا فالنة، أو يا أم فالن، أ

  .يف التزويج ولية عىل بنتِك 

ليش؟ ألن الوكيلة أو الوكيل هنا ال يصح ترصفه . ال يصح ذلك: نقول

  .فيام ُوّكل فيه، فال يصح توكيله

بع أن يكون ترصف املوكل صحيًحا فيام وّكل فيه؛ يعني : الرشط الرا

ل فيام وّكل فيه   .صحة ترصف املوكِّ

ل هو األصيل، فإذا كان هذا األصيل ال يصح له أصًال   أن يعقد املوكِّ

ل   .النكاح لنفسه، أن يترصف لنفسه، فال يصح له أن يوكِّ

ة ال يصح هلا أن تعقد النكاح بنفسها، : نقول: مثال ذلك مثال ذلك املرأ

ال، هذه . يا فالن، أوكلك أن تعقد النكاح يل: فال يصح أن تأيت بشخص، تقول

ة ال يص ح ترصفها أصالًة، والية ال تدخل الوكالة فيها من قبل املرأة؛ ألن املرأ

ل   .فال يصح أن توكِّ

ًضا مثال آخر عىل هذا يا فالن، هذه : يأيت شخص فيقول جلاره: وأ

  . سياريت أخي، أوكلك يف بيعها

طيب هي ليست سيارتك، وأخوك مل يوكلك ومل يأذن لك، يعني افرتضنا 

ارة اآلن هو لو باع سي! أن أخوه مل يأذن له ومل يوكله، فكيف له أن يوكل غريه؟

هذا معنى ! أخيه بدون إذن األخ ما صح بيعه، فكيف يصح أن يوكل غريه؟
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ل فيام وّكل فيه، وهذا املعنى نظمه الناظم يف هذا البيت  صحة ترصف املوكِّ

  :اجلميل فقال

ــــــــــــــٌف ِيفِ  ــــــــــــــــــــــْل ِفيـــــــــــــــــــــــِه َأْو يُ   )٤٩١(  َعَمــــــــــــــلِ  َوَمـــــــــــــْن َلــــــــــــــُه َتَرصُّ ـــــــــــــــــــــــوَ َفْليَتَوكَّ   لِ كِّ

جيوز له أن يترصف يف عمٍل أو يشء، فيجوز له كان له، يعني حيق له و نمَ 

ًال  ل؛ يكون موكِّ   .أن يتوكل فيه؛ يكون وكيًال، أو يوكِّ

ل، لكن الفقهاء ال يقولون ل: الوكيل هو املوكَّ وكيل؛ حتى : يقولون. موكَّ

  .ال تشتبه يف الكتابة

  :ثم قال

وكل فيه يعني وَمن ليس ترصف يف عمل فليس له أن يت ؛َوَعْكُسُه بِاْلَعْكسِ 

ل، قال   .َوَعْكُسُه بِاْلَعْكسِ  :أو يوكِّ

  . ثم يبني أمثلة هلذه القاعدة

كون العمل مما تدخله : نعم، قبل أن نذكر أمثلة عندنا رشط أخري، وهو

ابة   .ال

ابة فيه وال يصح فيه أن يقوم شخص عن  األعامل منها ما ال يصح ال

ت مثًال، : لو جاء واحد قال شخص، كل شخص مطلوب منه بذاته؛ كالصلوا

ا اليوم مشغول، الظهر وّكلتك أن تصيل عني صالة الظهر   .واهللاِ يا فالن، أ

ابة: نقول   .ال تصح الوكالة؛ ألن الصالة عمل ال تدخله ال
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ابة، مثل إيش؟ قال  :إًذا من رشط الوكالة أن يكون العمل مما تدخله ال

  .َكاْلُعُقودِ 

.. د اإلجارة، عقد السلم، عقد اجلعالةعقُد البيع، عق. هذا املثال األول

غري ذلك من العقود، اإلجارة، هذه العقود تدخلها الوكالة، فلو وكلتك يف بيٍع 

ء أو إجارة صح ذلك   .أو رشا

  .َوَفْسِخَها :قال

  . يا فالن، وكلتك يف فسخ العقد: فسُخ العقد، كام لو قلَت : الفسوخ

ت عندي خيار مثًال ثبت يل خيار الرشط، مثل تر وح تفسخ العقد، أ

  .موكل بذلك

ا مسافر، وقد : كذلك الطالق يدخله التوكيل، فيقول شخٌص  يا فالن، أ

أغيب وال يستطيع أحد أن يتصل يب، فإذا وجدَت أن زوجتي ال تستطيع أن 

قي، فوكلتك يف تطليقها   .تطيق فرا

  .ُدودِ اْحلُ  َكَذاَك ِيفِ  :كذلك احلدود، قال

مام بنفسه، اإلمام األعظم، السلطان، ويل األمر، فإن احلدود قد يقيمها اإل

قد يقيمها بنفسه، وقد يوكل شخًصا يف استيفاء احلدود، كام قال النبي صىل اهللا 

ة هذا، فإن اعرتفت فارمجها«: عليه وسلم يف احلديث يس إىل امرأ . »واغدوا يا أ

  .فوكله يف إقامة احلد
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ل اهللا سبحانه وتعاىل أن هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم يف الوكالة، ونسأ

جيعلنا نتعلمه علًام نافًعا ولوجه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٨() ءُ األربعا(: يوم - ١٦٥: رقم الدرس

ـــــــــْف  ـــــــــَو َأِمـــــــــٌني، َقْوَلـــــــــُه ِفـــــــــيَام َتلِ ـــــْف َوَعـــــ  )٤٩٣(  َوْه   َدِم التَّْفـــــِريِط ُخـــــْذ َمـــــَع احلْلِ

ـــــــــــــــا َوِيفِ   )٤٩٤(  َعــــــــــــــْنيٍ إْن َيِكــــــــــــــْل  َردِّ  َوَهَكــــــــــــــَذا ِيفِ  ًع ـــــــــــــــا ُقبِـــــــــــــــْل  َتَربُّ ُه َم   ِســـــــــــــــَوا

ــــــــمِّ  ــــــــٍف َأِو اْلــــــــ اْجتَِامًعــــــــا ِيفِ  َس ــــــــــ  )٤٩٥(  ـَتَرصُّ َكــــــــــًة بِ ـ   ْمَســــــــــٍة ُعِقــــــــــْل خَ َأْمَالِك ِرشْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه من وااله، احلمد هللا، وصىل  اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

فحياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، 

  .نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أحكام الوكيل، ثم عن تعريف الرشكة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــُه ِفـــــــــيَام َتلِـــــــــ ـــــــــَو َأِمـــــــــٌني، َقْوَل ـــــْف   )٤٩٣(  ْف َوْه   َوَعـــــَدِم التَّْفـــــِريِط ُخـــــْذ َمـــــَع احلْلِ

ـــــــــــــــا َوِيفِ   )٤٩٤(  َعــــــــــــــْنيٍ إْن َيِكــــــــــــــْل  َردِّ  َوَهَكــــــــــــــَذا ِيفِ  ًع ـــــــــــــــا ُقبِـــــــــــــــْل  َتَربُّ ُه َم   ِســـــــــــــــَوا

  :الرشكة

ــــــــمِّ  ــــــــٍف َأِو اْلــــــــ اْجتَِامًعــــــــا ِيفِ  َس ــــــــــ  )٤٩٥(  ـَتَرصُّ َكــــــــــًة بِ ـ   ْمَســــــــــٍة ُعِقــــــــــْل خَ َأْمَالِك ِرشْ

ه ال يضمن ما تلف يف يده من غِري تعدٍّ الوكيل أمني، ومعنى ك ونه أمينًا أ

  . وال تفريط

ادي نوعان   .يُد ضامٍن، ويُد أمانة: األ

  .الوكيل أمني؛ يعني يده عىل ما ُوّكل فيه يُد أمانةٍ 

  .يُد األمانة ال تضمن التلف، إال إذا حصل تعدٍّ أو تفريط
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يعني إيش . التفريط طيب، إذا كان الوكيل أمينًا ال يضمن إال بالتعدي أو

  :ال يضمن إال بالتعدي أو التفريط؟ خليني أعطيكم عىل هذا مثال

ف : أعطيتك سياريت، قلت لك خذ هذه السيارة واذهب وبعها بامئة أ

هل تضمن السيارة وال ما . السيارة تلفت: ريال، جئتني اليوم الثاين، قلت يل

  تضمن؟

، وإن مل تتعد ومل تفرط فال إن كان منك تعدٍّ أو تفريط فإنك ضامن: نقول

  واضح؟. ضامن عليك

كيف تتعدى؟ أخذت السيارة ومشيت فيها رسعة شديدة، مشيت عىل 

  رسعة مائتني، حصل حادث بسبب الرسعة، هل تضمن؟

ك متعدٍّ    .نعم، تضمن؛أل

ما معنى التفريط؟ واهللاِ أخذ السيارة ووضعها عند باب البيت، . تفريط

  .ل البيت وتركها، فرسقها لصٌّ شغالة وعليها املفتاح ودخ

ط يف حفظها: نقول ك مفرِّ ت تضمن يا أهيا الوكيل؛ أل   .أ

ه ال يضمن إال إذا تعدى أو فرط، لكن إذا أخذَت السيارة  إًذا هذا معنى أ

ك حافظت عليها بام ينبغي، ال تتضمن؛ يعني ال  حافظَت عليها وُرسقت مع أ

ت املسئولية   .تتحمل أ
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ت قلَت  َت : قلُت لك. إن السيارة تلفت: يل طيب، إذا أ ًدا أ ال، أ

ه إذا تلفت ما تضمن، ألجل ذلك ادعيَت التلف  ت تظن أ ه أ تضحك عّيل؛ أل

ت غري صادق يف التلف   .وأ

  .َمن الذي ُيقبل قوله هنا؟ هذا ما سنتكلم عليه، قبول قبل الوكيل

املوكل عدم إذا ادعى الوكيل التلف وادعى . ُيقبل قول الوكيل يف التلف

ا استأمنتك عىل هذا اليشء،  ه أمني، أ التلف، ُيقبل قول الوكيل يف ذلك؛ أل

إنه ُيقبل قوله؛ : فُيقبل قولك مع التلف، وقاعدة دائًام أي شخص نقول عنه

ه قال   .مع احللف: يعني مع يمينه، وهلذا سيأيت أ

  : قال

  .ف ُيقبل، إًذا قوله يف التلف ُيقبلفيام تل: قوله ،َوْهَو َأِمٌني، َقْوَلُه فِيَام َتلِْف 

ا قلَت يل نعم إهنا تلفت ولكنك : إهنا تلفت، قلُت : وعدم التفريط؛ 

عد ومل أفرط، وادعيَت عدم التفريط : تعديت أو فرطَت، فقلَت  ا مل أ ًدا أ أ

  هل ُيقبل قولك؟. وعدم التعدي

  :الناظمُيقبل قول الوكيل يف عدم التفريط، وهذا معنى قول . نعم: نقول

ـــــــــْف  ـــــــــَو َأِمـــــــــٌني، َقْوَلـــــــــُه ِفـــــــــيَام َتلِ ـــــْف   )٤٩٣(  َوْه   َوَعـــــَدِم التَّْفـــــِريِط ُخـــــْذ َمـــــَع احلْلِ

يا شيخ، ترى هذا وكييل والسيارة : جئنا عند القايض قلَت . إًذا مع اليمني

  .مل تتلف بل هي موجودة

  .السيارة يا فضيلة الشيخ، تلفت: قال الوكيل
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خليه : يعني قلت له. إذا طلبها يعني. احلف اليمني: يقول القايض له

  .فيحلف ويربأ، وال ُيطالب بشهود وال بينة. حيلف اليمني

لفها بتعدٍّ أو تفريط: كذلك إذا قلَت  يقول . مل أفرط: قال الوكيل. إنه أ

  .لك يمينه، فيحلف اليمني ويربأ : القايض

  :قال

ـــــــــــــــ  )٤٩٤(  َعــــــــــــــْنيٍ إْن َيِكــــــــــــــْل  َردِّ  َوَهَكــــــــــــــَذا ِيفِ  ًع ـــــــــــــــا ُقبِـــــــــــــــْل  ا َوِيفِ َتَربُّ ُه َم   ِســـــــــــــــَوا

ا ما استطعت أين : إذا ادعى ردَّ العني، قال الوكيل ا رديت السيارة له، أ أ

يعها ورجعتها إليك ت مل تردها يل: فقلت. أ ًدا أ   هل ُيقبل قول الوكيل؟. أ

نعم، ُيقبل قول الوكيل يف ردِّ العني للموكل إذا كان الوكيل متربًعا، : نقول

ا جماًنا، احتسب األجر وراح يفزع معي ويساعدين ويعينني جماًنا، يعني أخذه

  .ُيقبل قوله يف الرد

وأما إذا كان الوكيل بـأجرة فال ُيقبل قوله يف الرد إال ببينة، وهذا معنى 

  :قوله

العني اليل هي العني املوكل ؛ َعْنيٍ  َردِّ  ِيفِ ، ُيقبل قولهيعني وهكذا  ؛َوَهَكَذا

  .فيها، حمل الوكالة

ـــــــــــــــا َوِيفِ   )٤٩٤(  َعــــــــــــــْنيٍ إْن َيِكــــــــــــــْل  َردِّ  َوَهَكــــــــــــــَذا ِيفِ  ًع ـــــــــــــــا ُقبِـــــــــــــــْل  َتَربُّ ُه َم   ِســـــــــــــــَوا

ه   .يعني فيام لو كان وكيًال بأجرة: ويف سوا
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ة الوكيل، أما يف الرشكة فإن معنا اليوم فقط تعريف  هذا ما يتعلق بمسأ

  .الرشكة

  :قال

ــــــــمِّ  ــــــــٍف َأِو اْلــــــــ اْجتَِامًعــــــــا ِيفِ  َس ــــــــــ  )٤٩٥(  ـَتَرصُّ َكــــــــــًة بِ ـ   ْمَســــــــــٍة ُعِقــــــــــْل خَ َأْمَالِك ِرشْ

كة يف الترصف، وهذا : اإلطالق األول: الرشكة ُتطلق عىل إطالقني الرشا

ف ريال  َت نتفق واهللاِ يا فالن، نفتح رشكة، هذه مائة أ ا وأ عقٌد من العقود، أ

ت تتاجر فيها، والربح بيننا ف ريال منك، وأ   .مني، ومائة أ

كة واالجتامع بيننا يف الترصف؛ يعني هنا التعاقد بيننا  عىل إيش؟ الرشا

ال والربح بيننا ت تترصف يف هذا ا ك أ . حصل اجتامع بيننا يف الترصف؛ أ

  .هذا االجتامع يف الترصف وهو عقد الرشكة

وقد تكون رشكة يف األمالك، واملقصود هنا يف باب الرشكة هو الرشكة يف 

 معنا يعني يعطيك مثًال فلوس ويقول الترصف اليل هي رشكات العقود، سيأيت

  .هذه رشكة ترصف، رشكة عقود هي املقصود هنا. تاجر فيها والربح بيننا: لك

يعني إيش؟ رشكة األمالك أن يشرتك . لكن قد تكون رشكة أمالك

مات أٌب وخلف أوالًدا، ثالثة أوالًدا، وعنده عامرة، . شخصان يف ملِك عنيٍ 

ني هؤالء الثالثة، فيكون بينهم رشكة يف هذه هذه العامرة ستكون مشرتكة ب

  .العامرة، رشكة ملك يعني كل واحد منهم يملك نصيًبا منهم

ع، قال وا   :ورشكة العقود مخسة أ
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َكًة بِ  ع اخلمسة،  ؛ْمَسٍة ُعِقْل خَ ِرشْ وا ع، ما هي هذه األ وا يعني بخمسة أ

وسلم عىل نبينا  سنعرفها إن شاء اهللا يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا

ه وصحبه أمجعني   .حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٩() اخلميس(: يوم - ١٦٦: رقم الدرس
ـــــــــ: َأْي  ـــــــــاِن َواْلِقـــــــــَراِض َواْل َكـــــــــَة اْلِعنَ   ـِرشْ

  

ْفــــــــِويِض َحــــــــّل ـــــــــ  )٤٩٦( ْــــــــَداِن َوالتَّ   ُوُجوِه َواْألَ

ــــــــــــــــانُ    ــــــــــــــــا اْلِعنَ ــــــــــــــــنُْهَام َفاْشــــــــــــــــِرتَ : َأمَّ   اٌك ِم

  

ــــــــــــــــــبِ   )٤٩٧( ــــــــــــــــــٍح َهلُ ــــــــــــــــــا َوِرْب ــــــــــــــــــِد َمْعُلوًم   َام النَّْق

ــــــــــــــُل  اءً ُجــــــــــــــزْ      ُمَشــــــــــــــاًعا َوَيُكــــــــــــــوُن اْلَعَم

  

ــــــــــــــــــُل َعــــــــــــــــــَىل اْشــــــــــــــــــْرتَ   )٤٩٨( ــــــــــــــــــنُْهَام َفُيْقَب   اٍط ِم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه من وااله،  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه هذا الدرس هو السادس والستون بعد  ا

ع الرشكة اخلمسة، ونفصل  وا احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ذكر أ

  .يف رشكة العنان

َكًة بِ : قال الناظم وفقه اهللا بعدما ذكر   .ْمَسٍة ُعِقْل خَ ِرشْ

  :الق
ـــــــــ: َأْي  ـــــــــاِن َواْلِقـــــــــَراِض َواْل َكـــــــــَة اْلِعنَ   ـِرشْ

  

ْـــــــــــــــــ  )٤٩٦( ْفــــــــِويِض َحــــــــّل ُوُجوِه َواْألَ   َداِن َوالتَّ

ــــــــــــــــانُ    ــــــــــــــــا اْلِعنَ ــــــــــــــــنُْهَام َفاْشــــــــــــــــِرتَ : َأمَّ   اٌك ِم

  

ــــــــــــــــــ  )٤٩٧( ــــــــــــــــــٍح َهلُ ــــــــــــــــــا َوِرْب ــــــــــــــــــِد َمْعُلوًم   َام بِالنَّْق

ــــــــــــــُل  اءً ُجــــــــــــــزْ      ُمَشــــــــــــــاًعا َوَيُكــــــــــــــوُن اْلَعَم

  

ــــــــــــــــــُل َعــــــــــــــــــَىل اْشــــــــــــــــــْرتَ   )٤٩٨( ــــــــــــــــــنُْهَام َفُيْقَب   اٍط ِم

واع الرشكة، النوع: طيب، أوًال    رشكة : األول ذكر الناظم وفقه اهللا أ

ايض أن الرشكة قد تكون يف امللك  األمالك وهي التي ذكرناها يف الدرس ا

  .وقد تكون يف الترصف



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٦٩٣  

فعرفنا رشكة األمالك مثل اإلخوة الذين يملكون عامرة واحدة، كل واحد 

  .له ثلثها

واع، وهي املقصودة هنا   .ورشكة العقود وهي مخسة أ

َكَة اْلِعنَاِن : َأْي  :القراض، قال رشكة: رشكة العنان، والثاين: األول ِرشْ

  .ُوُجوهِ َواْلِقَراِض َوالْ 

بع. الوجوب: الثالث دان: الرا   .التفويض؛ املفاوضة: واخلامس. األ

  : كلها جائزة، وهذا معنى قوله
ـــــــــ: َأْي  ـــــــــاِن َواْلِقـــــــــَراِض َواْل َكـــــــــَة اْلِعنَ   ـِرشْ

  

ْفــــــــِويِض َحــــــــّل ـــــــــ  )٤٩٦( ْــــــــَداِن َوالتَّ   ُوُجوِه َواْألَ

واع   ا : فّصل يف العنان، قال. يعني حل وجاز كل واحد من هذه األ َأمَّ

  .اْلِعنَانُ 

العنان عندنا فيها رأُس ماٍل هو ربح، وعمل، عندنا رأس ماله وربحه 

وعمل، والرشكاء هنا الرشيكان يشرتكان يف هذه الثالثة، كل واحد من 

ال، ويكون له يشء من الر بح، ويبذل شيئًا من الرشكاء يبذل شيًئا من رأِس ا

   :العمل، قال
ــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــا اْلِعنَ ــــــــــــــــنُْهَام َفاْشــــــــــــــــِرتَ : َأمَّ   اٌك ِم

  

ــــــــــــــــــ  )٤٩٧( ــــــــــــــــــٍح َهلُ ــــــــــــــــــا َوِرْب ــــــــــــــــــِد َمْعُلوًم   َام بِالنَّْق

ــــــــــــــُل  اءً ُجــــــــــــــزْ      ُمَشــــــــــــــاًعا َوَيُكــــــــــــــوُن اْلَعَم

  

ــــــــــــــــــُل َعــــــــــــــــــَىل اْشــــــــــــــــــْرتَ   )٤٩٨( ــــــــــــــــــنُْهَام َفُيْقَب   اٍط ِم

ًفا   ا أدفع مخسني أ ت نتشارك، أ ا وأ َت تدفع مخسني  شوف، العنان أ وأ

ت لك نصف الربح ا يل نصف الربح وأ ًفا، أ ال، . أ إًذا نشرتك يف رأس ا

ت تشتغل يف الليل ا أشتغل يف النهار وأ   .نشرتك يف حصة من الربح، أ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٦٩٤  

   :إًذا كل واحد منهم يبذل ماله ويكون له ربحه ويبذل عمًال، قال
ــــــــــــــــانُ  ــــــــــــــــا اْلِعنَ ــــــــــــــــنُْهَام َفاْشــــــــــــــــِرتَ : َأمَّ   اٌك ِم

  

ــــــــــــــــــ  )٤٩٧( ــــــــــــــــــٍح َهلُ ــــــــــــــــــا َوِرْب ــــــــــــــــــِد َمْعُلوًم   َام بِالنَّْق

ال البد أن يكون نقًدا   ال يف العنان؟. رأس ا   إًذا ما هي رشوط رأس ا

ًضا رشط يف املضاربة أو القراض التي ستأيت   .وهو أ

ال يقول ال البد أن يكون نقًدا، فال يصح أن يكون رأس ا : رأس ا

  . ذا رأس مالكيس رز من عندي وكيس رز من عندك، ه

ال ال يكون إال نقًدا كالرياالت والدوالرات والدنانري  ال يصح، رأس ا

  .والدراهم الذهبية

ال معلوًما: الرشط الثاين ف من عندي، مائة . أن يكون رأس ا مائة أ

ف من عندك ه نضع مبلًغا يف كيس، ونقول. أ يال كل واحد حيط : ال يصح أ

  .م؟ البد أن يكون معلوًمامبلغ وال ندري، كل واحد وضع ك

ا : وكذلك الربح البد أن يكون الربح هلام مجيًعا، ال يصح أن يقول واهللا أ

  .ما صارت رشكة عنان. أخذ الربح كله

َت لك  الرشط الثاين يف الربح أن يكون بجزء مشاع؛ يعني بنسبة مئوية أ

ائة و ت لك سبعني يف ا ائة، أ ا يل مخسني با ائة وأ ا يل ثالثني مخسني با أ

ائة، ما يصح إنه يقول ف يف كل : با ف شهريا أو لك مائة أ ت لك مائة أ أ

  .ال. صفقة
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البد ألجل أن تكون رشكة تكون صحيحة أن يكون إيش؟ الربح بجزء 

  .مشاع، بنسبة مئوية

اٍط َعَىل اْشْرتَ  َوَيُكوُن اْلَعَمُل  :البد أن يكون العمل منهام مجيًعا، قال: العمل

  .نُْهَام مِ 

ُيشرتط أن يكون كل واحد يبذل عمًال، لو كان العمل من أحدمها دون 

اآلخر صارت رشكة قراض، اليل هي النوع الثاين وستأيت، أو رشكة مضاربة، 

  .هي القراض واملضاربة بمعنًى واحد

إًذا هذا هو ما يتعلق برشكة العنان، خلينا نعطيكم مثال عىل رشكة العنان، 

ت ا وأ اسمع، ما نقدر نشرتي قطعة : نبغى نشتغل يف العقار، وقلت واهللاِ أ

  .أرض عليها الكالم إال بمبلغ عاٍل يعني

ف، ثم بعد : قال ت تدفع من عندك مائة أ ف، وأ ا أدفع مائة أ خالص أ

أي واحد منا جيد الزبون، : ذلك بحثنا عن األرض املناسبة واشرتيناها، وقلنا

ا كلنا يشتغل يف البحث عن زبون ي ت تسوقها وأ شرتهيا، نعرضها للبيع، وأ

ت  ًفا، أ أسوق هلا، متام؟ ثم وجدنا واهللاِ بيعة طيبة، وبعناها بامئة ومخسني أ

ا سآخذ نسبتي من الربح   .تأخذ نسبة من الربح، وأ

ائة، ممكن يكون  ائة إىل مخسني با ال يلزم إنه نسبة الربح تكون مخسني با

ائة؛ ألن خرب   .ك أكرب مثًال، وهكذالك سبعني با
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هذا ما يتعلق برشكة العنان، وإن شاء اهللا يف الدرس القادم نكمل ما 

ه  واع الرشكات، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ يتعلق بأ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ١١() السبت(: يوم - ١٦٧: رقم الدرس
ـــــــا اْلِقـــــــَراُض  ـــــــ: َأمَّ ـــــــمْ َفْه   َو َدْفـــــــُع َمـــــــا ُعلِ

  

  ِمـــــــــــــــــْن َمالِـــــــــــــــــِه لَِتـــــــــــــــــاِجٍر، َوَيْســـــــــــــــــَتلِمْ   )٤٩٩(

ــــــْن ِربْ    ــــــزْ ِحــــــِم ــــــ اءً ِه ُج ــــــْو َخِرسْ ــــــاًعا َل   ُمَش

  

ـــــــــــــــــِربْ   )٥٠٠( ـــــــــــــــــِه ُج ِ ـــــــــــــــــْن َرْأِس َمال ـــــــــــــــــُه ِم   َفُكلُّ

ــــــــــوهُ    ــــــــــا اْلُوُج ــــــــــ: َأمَّ ــــــــــِذي اٌك ِيفِ ِرتَ َفاْش   الَّ

  

ـــــــــــــــــًة ِهبَـــــــــــــــــايَ َيْشـــــــــــــــــَرتِ   )٥٠١(   ا اْحُتـــــــــــــــــِذيِن ِذمَّ

  .ليكم ورمحة اهللالسالم ع  

ه وصحبه من وااله،  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

ائة من رشح النظم اجليل يف الفقه  فهذا الدرس السابع والستون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه عن رشكة املضاربة ورشكة الوجوه

  :قال الناظم وفقه اهللا
ـــــــا اْلِقـــــــَراُض  ـــــــَو دَ : َأمَّ ـــــــمْ َفْه   ْفـــــــُع َمـــــــا ُعلِ

  

  ِمـــــــــــــــــْن َمالِـــــــــــــــــِه لَِتـــــــــــــــــاِجٍر، َوَيْســـــــــــــــــَتلِمْ   )٤٩٩(

ــــــْن ِربْ    ــــــزْ ِحــــــِم ــــــ اءً ِه ُج ــــــْو َخِرسْ ــــــاًعا َل   ُمَش

  

ـــــــــــــــــِربْ   )٥٠٠( ـــــــــــــــــِه ُج ِ ـــــــــــــــــْن َرْأِس َمال ـــــــــــــــــُه ِم   َفُكلُّ

ــــــــــوهُ    ــــــــــا اْلُوُج ــــــــــ: َأمَّ ــــــــــِذي اٌك ِيفِ ِرتَ َفاْش   الَّ

  

ـــــــــــــــــًة ِهبَـــــــــــــــــايَ َيْشـــــــــــــــــَرتِ   )٥٠١(   ا اْحُتـــــــــــــــــِذيِن ِذمَّ

ض، واملضاربة: لرشكات مخسة؛ ومنهاسبق معنا أن ا     .رشكة القرا

  .القراض واملضاربة بمعنى واحد، هو اسامن ملسمى واحد

. بالنسبة لرشكة القراض أو رشكة املضاربة فيها رأُس ماٍل وفيها عمل

ال؟  ال يكون من أحدمها، يعني زيد وعمرو َمن الذي سيدفع رأس ا رأُس ا

ف ريال، وأما عمرو هو الذي سوف زيد فقط هو الذي يمول املرشوع ب امئة أ

  .يتاجر ويعمل يف املرشوع
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ال يكون من أحدمها، والبد أن يكون معلوًما كام سبق معنا يف  إًذا رأس ا

  .ِمْن َمالِهِ  َفْهَو َدْفُع َما ُعلِمْ  :العنان، وهلذا قال الناظم

ًضا كام سبق يف  العنان من إًذا البد أن يكون معلوًما والبد أن يكون نقًدا أ

  .نقد ويكون ماًال 

وأما العمل فيكون من اآلخر، دفُع ما ُعلم من ماله لتاجر، للشخص 

ال   .اآلخر، الشخص اآلخر هو التاجر الذي يعمل ويضارب يف هذا ا

 اءً ِه ُجزْ حِ ِمْن ِربْ  َوَيْسَتلِمْ  :بالنسبة للربح يكون جزًء مشاًعا لكلٍّ منهام، قال

  .ُمَشاًعا

ا يل مخسني : ال جزًء مشاًعا من الربح؛ يعني يقوليستلم صاحب ا أ

ائة من الربح،  ائة من الربح، أو ثالثني با ا يل ستني با ائة من الربح، أو أ با

  .حسب ما يتفقان

  .طيب، لكن يكون بنسبة شائعة، بنسبة مئوية

ال فال يأخذ شيًئا، ال يصح أن يشرتط يقول : وبناء عىل ذلك لو مل يربح ا

ه شائع بني الناس اس ف، هذا ال جيوز مع أ مع، تعطيني أرباح شهرية مائة أ

  .واضح؟ هذا بالنسبة للربح. لكنه أمر حمرم وال جيوز

ال، قال الناظم   :طيب بالنسبة للخسارة، اخلسارة تكون عىل رأس ا

ال، وال يعني أن اخلسارة تكون عىل رأس  ؛َفُكلُُّه ِمْن َرْأِس َمالِِه ُجِربْ  َلْو َخِرسْ  ا

الذي مل يبذل من ماله وإنام بذل عمله ال ) العامل(يصح أن يتحمل التاجر 



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٦٩٩  

ال، وإنام خيرس  ال، وال حيص أن يضمن خسارة ا يصح أن يتحمل خسارة ا

  .عمله وجهده

ت بذلت ماًال فخرست مالك   .هو بذل جهًدا فخرس جهًدا، وأ

ت الذي واهللا إذا خرست ال: نقول: هل جيوز أن نشرتط عليه تجارة أ

ت تضمن يل الربح وال تضمن يل عدم اخلسارة، هذه رشوط كلها  تتحمل وأ

  .فاسدة ولو حصلت وشاعت بني الناس فهي حمرمة

  .وشيوعها بني الناس ال يربرها، بل هي حمرمة وهي من الربا

ما هي رشكة . طيب النوع اآلخر يف هذا الدرس وهي رشكة الوجوه

  الوجوه؟

دنا شخصان ليس عندمها رأس مال أصًال، لكن عن: رشكة الوجوه

أحدمها عنده شهرة بني التجار، وعنده جاه بني التجار، التجار يثقون فيه 

ه معروف بينهم، مستعدين يبيعون  ومستعدين التجار يبيعون هلذا الشخص؛ أل

له بالتقسيط، مستعدين يعطونه البضاعة ويكون الثمن مؤجًال؛ ألهنم يثقون فيه 

ه يسدد ا ما أستطيع أشرتي بالذمة؛ ألن : وأما اآلخر هذا مسكني، يقول. أ أ

التجار ما يبيعوين وال يعرفون اسمي، فيأيت هذا الشخص إىل ذلك الشخص 

ت ندخل رشكة، ونشرتي من التجار : املعروف، يقول ا وأ ك أ اسمع ما رأ

د ما باألجل، يعني نأخذ منهم بضاعة وبيعها بعدين بربح ونسدد هلم بأجل بع

ا لو رحت  نبيع البضائع ونرصفها، بعد ذلك حيل األجل ونسددهم املبلغ، وأ
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ت رشكة واحدة وأذهب هلم باسمك،  ا وأ هلم بنفيس ما يقبلوين، لكن أصري أ

ا أضمنك يف الدين ويكون  ت تضمني يف الدين وأ ونشتغل كلنا باسم واحد، أ

  .خصملك البضاعة عىل حسب ما نتفق عليه، فوافق هذا الش

ُسميت وجوًها؛ ألن يشرتيان باجلاه، وأصًال . هذه رشكة الوجوه: نقول

التاجر والبائع ال يبيعك باألجل إال إذا كان عندك جاه وعندك ذمة معروفة 

  .عندهم

ا اْلُوُجوهُ  :قال ةً ايَ َيْشَرتِ  الَِّذي اٌك ِيفِ ِرتَ َفاْش : َأمَّ يعني هم يشرتيان يف الذمة، ؛ ِن ذِمَّ

  .امن، الثمن ُيدفع الحًقا يف الذمةاملبالغ، األ

  .يعني اقتدي ونحو ذلك؛ ا اْحُتِذيِهبَ  :قال

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يفقهنا يف الدين، 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ١٢() األحد(: يوم - ١٦٨: رقم الدرس
  ـْبُح َواْلــــــــــــــفــــــــــــــَيْعَمَالِن َوَيُكــــــــــــــوُن الــــــــــــــرِّ 

  

  ُه َواْكَتَمـــــــــْل اطَ ِمْلُك َعــــــــَىل َمـــــــــا اْشــــــــَرتَ ـــــــــ  )٥٠٢(

ْــــــــــــــــــَدانِ    َكــــــــــــــــــُة اْألَ   َكا َِأْن َيْشــــــــــــــــــَرتْ : َوِرشْ

  

  َكابِ ْبِح َوَال َيْشــــــــــــــتَ اْلَكْســـــــــــــِب َوالــــــــــــــرِّ  ِيفِ   )٥٠٣(

ـــــــــــ   ـــــــــــلِّ  وُز ِيفِ َجتُ ـــــــــــْن َعَمـــــــــــْل  ُك ـــــــــــاِح ِم   اْملَُب

  

ـــــُل   )٥٠٤( ـــــْل اْصـــــ: ِمْث ـــــْن َجَب ـــــاٍب ِم   طَِياٍد َواْحتَِط

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثامن والستون بعد 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن رش كة الوجوه ورشكة ا

دان   .األ

  :قال الناظم وفقه اهللا، يف ذكر رشكة الوجوه
  ـْبُح َواْلــــــــــــــفــــــــــــــَيْعَمَالِن َوَيُكــــــــــــــوُن الــــــــــــــرِّ 

  

  ُه َواْكَتَمـــــــــْل اطَ ِمْلُك َعــــــــَىل َمـــــــــا اْشــــــــَرتَ ـــــــــ  )٥٠٢(

ْــــــــــــــــــَدانِ    َكــــــــــــــــــُة اْألَ   َكا َِأْن َيْشــــــــــــــــــَرتْ : َوِرشْ

  

  َكابِ ْبِح َوَال َيْشــــــــــــــتَ اْلَكْســـــــــــــِب َوالــــــــــــــرِّ  ِيفِ   )٥٠٣(

ـــــــــــ   ـــــــــــلِّ  وُز ِيفِ َجتُ ـــــــــــْن َعَمـــــــــــْل  ُك ـــــــــــاِح ِم   اْملَُب

  

ـــــُل   )٥٠٤( ـــــْل : ِمْث ـــــْن َجَب ـــــاٍب ِم   اْصـــــطَِياٍد َواْحتَِط

وسبق معنا بيان رشكة . الوجوه: من الرشكات أهيا اإلخوة واألخوات  

الربح عىل ما . عندنا فيها ربح. الوجوه، اليل يشرتون يف الذمة بثمن مؤجل

ائة الربح لك رشطاه، الربح يكون حساب االتفاق ؛ يعني اتفقنا إنه ستون با

ائة،  ا آخذ ثالثني يف ا ائة وأ ائة يل، ال بأس، أو أن تأخذ سبعني با وأربعني با

  .ما يف مشكلة، الربح بحسب االتفاق
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وكذلك امللك عىل حسب االتفاق؛ يعني لو نحن اآلن نذهب ونشرتي 

بثمن ُيدفع، هذه السيارة ملٌك  البضائع السيارات مثًال نروح نشرتهيا من التجار

  .جزء منها يل وجزء منها لك: َملن؟ ملك يل وال لك؟ نقول

طيب، ما هو اجلزء الذي يكون يل واجلزء الذي يكون لك؟ عىل حسب ما 

ائة يل : نتفق، نقول كة تكون نصف ونصف، أو يكون سبعني با واهللاِ الرشا

ائة لك، حسب االتفاق، فحينئذ يكون امللك عىل حسب  وثالثني با

  .االشرتاط، والربح عىل حسب االشرتاط

ه قلنا اخلسارة عىل : وأما اخلسارة إذا تلفت السيارة فعىل حسب امللك؛ أل

ال   .حسب رأس ا

دان، إًذا هل عرفنا معنى فيعمالن يف : قال ًضا رشكة األ من الرشكات أ

  رشكة الوجوه؟

  يعمالن كالمها
  ـُح َواْلــــــــــــــبْ فــــــــــــــَيْعَمَالِن َوَيُكــــــــــــــوُن الــــــــــــــرِّ 

  

  ُه َواْكَتَمـــــــــْل اطَ ِمْلُك َعــــــــَىل َمـــــــــا اْشــــــــَرتَ ـــــــــ  )٥٠٢(

  .واكتمل الكالم فيها  

دان فهي أن يشرتكا يف الكسب والربح؛ يعني إيش؟ رشكة  أما رشكة األ

ت  ا وأ ال فيها هو العمل، أ دان حقيقتها ال يوجد فيها رأس مال، رأس ا األ

نحن نستقبل األقمشة : ؟ ونقولمثًال نحط لنا حساب يف االنستغرام، خالص

  .خلياطتها، ونحن ممكن نخيط فساتني، ونخيط ثياب، ونخيط كذا وكذا
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ا  ت تشتغل بالنهار وأ ت ختيط، أ ا أخيط وأ طيب إذا جاء الزبائن، أ

أشتغل يف الليل، وتشتغل يف اخلياطة وأشتغل يف اخلياطة، ثم بعد ذلك نأخذ 

  .األجرة من الناس

  واضح؟. ُتقسم بحسب االتفاق: نقول األجرة كيف ُتقسم؟

ال، إنام نشرتك يف العمل، وهذا  ال ما هو؟ ما يف رأس ا إًذا اآلن رأس ا

َْدانِ  :معنى قوله َكُة اْألَ   .َوِرشْ

دان الربح والكسب عىل ما رشطاه، األجرة إذا جاءت  طيب، يف رشكة األ

ي حيصل لنا، كيف هذا الكسب وهذا الربح، األجرة التي تأيت وهذا الربح الذ

ُيقسم عىل حسب االشرتاط، أن يشرتكا يف الكسب والربح وال : نقسمه؟ نقول

حيصل اشتباك ومشاكل يف ذلك، وإنام يكون بحسب االتفاق يف الربح 

  .والكسب

بالنسبة للعمل الذي يكون هل يكون خياطة؟ هل يكون مثًال توصيل 

  بالسيارة، هل يكون صناعة برامج كمبيوتر؟ 

ُيشرتط أن يكون العمل مباًحا، وال جيوز أن يكون يف عمٍل حمرم، : نقول

ت : قال ا أرضب عىل البيانو وأ ت نعمل فرقة موسيقة، أ ا وأ ت، أ ا أغني وأ أ

ا : ال، البد أن يكون العمل مباًحا، أو امرأة تقول: تعزف عىل الوتر، نقول أ

ت تعزف للرجال   .كل هذا ال جيوز.. أصري مغني وأ

  .لعمل البد أن يكون مباًحاإًذا ا
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   :ما هو املباح؟ قال
ـــــــــــ ـــــــــــلِّ  وُز ِيفِ َجتُ ـــــــــــْن َعَمـــــــــــْل  ُك ـــــــــــاِح ِم   اْملَُب

  

ـــــُل   )٥٠٤( ـــــْل : ِمْث ـــــْن َجَب ـــــاٍب ِم   اْصـــــطَِياٍد َواْحتَِط

ت نطلع ونصيد، وما ينتج من الصيد، نطلع يف البحر نحط : يقول   ا وأ أ

ا أطلع، والذي ينتج من السمك نصفه ت تطلع وأ يكون يل ونصفه  شباكنا أ

  .يكون لك، ما يف مشكلة، هذا االصطياد أمر مباح

كذلك االحتطاب، نروح نجمع حطب، نصفه لك ونصفه يل، ال بأس 

  واضح؟. بذلك

هذا ما يتعلق بدرسنا يف اليوم، وإن شاء اهللا عز وجل نكمل يف الدرس 

ه وصحبه أمجعني   .القادم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ١٣() االثنني(: يوم - ١٦٩: قم الدرسر

ْفـــــــــِويضِ وَ  َكـــــــــُة التَّ   َىض ُكـــــــلٌّ إَِىل اْآلَخـــــــِر َمـــــــا فِيـــــــِه الـــــــرِّ   )٥٠٥(  َضـــــــــاوِّ فَ َأْن يُ : ِرشْ

ــــــَفاِت ِيفِ  ــــــاِل ِســــــَوى ِمــــــَن التََّرصُّ َ ْ   ِدًرا َكـــــِإْرٍث إِْن َحــــــَوىاَ َمـــــا َكـــــاَن َنــــــ  )٥٠٦(  ا

ــــــــــٌع ِألَْشــــــــــجَ  ــــــــــُل عْ اٍر إَِىل َمــــــــــْن يَ َدْف ــــــــــا بِ   )٥٠٧(  َم ـــــــــ عَ َشــــــــــا ءٍ زْ ُجــــــــــِفيَه ــــــــــُل ا َحتْ ِممـَّ   ِم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائة يف رشح النظم اجليل  احلمد هللا، هذا هو الدرس التاسع والستون بعد ا

يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة الرشكات وهو القسم 

  .كات، رشكة املفاوضة، ثم عن املساقاةاألخري من أقسام الرش

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ْفـــــــــِويضِ  َكـــــــــُة التَّ   َىض ُكـــــــلٌّ إَِىل اْآلَخـــــــِر َمـــــــا فِيـــــــِه الـــــــرِّ   )٥٠٥(  َضـــــــــاَفوِّ َأْن يُ : َوِرشْ

ــــــَفاِت ِيفِ  ــــــاِل ِســــــَوى ِمــــــَن التََّرصُّ َ ْ   ِدًرا َكـــــِإْرٍث إِْن َحــــــَوىاَ َمـــــا َكـــــاَن َنــــــ  )٥٠٦(  ا

  :املساقاة

ــــــــــٌع ِألَْشــــــــــَجاٍر إَِىل َمــــــــــْن يَ دَ  ــــــــــُل عْ ْف ــــــــــا بِ   )٥٠٧(  َم ـــــــــ عَ َشــــــــــا ءٍ زْ ُجــــــــــِفيَه ــــــــــُل ا َحتْ ِممـَّ   ِم

م نتكلم عن القسم األخري من أقسام الرشكة  :أوًال أهيا اإلخوة الكرا

  .ورشكة املفاوضة

رشكة املفاوضة عندنا ما الذي جيوز أن يدخل يف رشكة املفاوضة وما 

  الذي ال جيوز  أن يدخل فيها؟

ع الرشكة شو وا فوا يا مجاعة اخلري، رشكة املفاوضة هي رشكة جتمع مجيع أ

  .السابقة
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تالحظون يف الرشكات السابقة أن املضاربة فيها عمٌل من طرف وفيها 

إًذا عندنا . مال من آخر، وأن العنان فيها مال من الطرفني وعمل من الطرفني

ه يشرتي بثمن مؤجل ويشرتكان  مال وعندنا عمل، والوجوه فيها بذل للذمة؛ أ

  .فيام يتحمالن يف ذممهام؛ يعني يف الضامن

دان  ًضا عندنا يف األ ال ويف الضامن، وأ كة يف العمل ويف ا إًذا عندنا رشا

ت رشيكي فتضمن عني ما : عمل، طيب إذا مجع هذه كلها مع بعضها، قال أ

ت رشيكي يف العم ل فإذا نشرتيه باألجل وأضمن عنك ما تشرتيه باألجل، وأ

ائة  عملَت أجرًة من راتبي الشهري مثًال الذي تستلمه يكون منه مخسون با

ال وأضع جزًء من  ال تضع جزًء من ا ائة لك، وكذلك يف ا ومخسون با

ال، وهكذا   الحظتم؟. هذه ُتعترب رشكة مفاوضة.. ا

ما فائدة رشكة املفاوضة؟ من املعلوم يف الناحية االقتصادية أن اإلنسان 

إذا نّوع جماالت الربح وجماالت التجارة وجماالت العمل، فإن هذا يقلل 

  .ال تضع البيض كله يف سلة واحدة: احتاملية اخلسارة، يقولوا 

ا  ت موظف يف رشكة اسمها مثًال رشكة مالبس، وأ ت مثًال أ ا وأ فآيت أ

موظف يف رشكة سيارات، ونتفق، اسمع يا أخي الذي تأخذه من الراتب 

  .هذا رقم واحد. كون يل ونصفه يكون لكنصفه ي

ت عندك جتارات يف العقار ما شاء اهللا عليك شاطر  رقم اثنني يا أخي، أ

ا ممتاز يف السيارات ا ما أعرف ي العقار كثًريا، لكني أ   .يف العقار، أ
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اسمع نتفق أن الربح الذي ينتج من جتارة العقار نصفه يكون يل ونصفه 

لذي ينتج من جتارة السيارات، نصفه يكون يل يكون لك، وكذلك الربح ا

  .ونصفه يكون لك

اجر يف  ًضا أ ا أ ك تتاجر يف السيارات ويف العقار، وأ ت اآلن كأ صار أ

  .السيارات ويف العقار

ت ما شاء اهللا دائًام تطلع وحتتطب، تأخذ خطب من الرب  إضافة إىل ذلك أ

صفه يكون يل ونصفه وتبيع هذا احلطب، اسمع هذا احلطب الذي حتصله ن

ًضا دائًام يف هناية األسبوع، أذهب وأصطاد السمك من  ا أ يكون لك، وأ

  .البحر، هذا السمك نصفه يكون يل ونصفه يكون لك

هذه اآلن رشكة مفاوضة، نّوعنا مجيع جماالت الربح والدخل وجعلناها 

ائة، واضح؟ ائة ومخسني با   كلها ُتقسم بيني وبينك مخسني با

مجيع : ا الذي جيوز أن ندخله يف رشكة املفاوضة، قال لكطيب، م

  .الترصفات واألرباح املعتادة

ا واهللا جمال العمل الفالين والتجارة وكذا، لكن  يشء معلوم، معروف أ

هناك يشء آخر ال جيوز أن يدخل يف رشكة املفاوضة، وهو الكسب والغرامة 

  .النادران، يعني الكسب النادر والغرامة النادرة

ت كنا رشكاء، طيب لو فرضنا أن  ا وأ كيف الكسب النادر؟ لنفرتض أ

وه فورث منه مبلغ وقدره مليون ريال، هل هذه املليون  أحد الرشكني مات أ
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واهللاِ دخلها يف الرشكة نصفها تكون يل ونصفها يكون لك، فإذا : ريال نقول

بتك وورثته تقسم املرياث بيننا، وإذا مات أحد بتي  مات أحد من قرا من قرا

  وورثته أقسم املرياث بينا؟

املرياث . ال، هذا كسب نادر ال يصح أن يدخل يف رشكة املرياث: قال لك

أمٌر نادر، ليس أمًرا معتاًدا يمكن أن يدخل يف دراسات اجلدوى ويف احتامالت 

  .هذا ال جيوز أن يدخل. الربح ونحو ذلك، إنام هو أمٌر حيصل عرًضا

لو حصل منه قتل خطأ، وحتمل الدية، أو : ؛ مثلكذلك اخلسارة النادرة

واهللاِ : قتل مثًال عمد، وُمحل فيه الدية ومل ُيطلب فيه القصاص، فهل نقول

ال، : تتحمل معي اخلسارة، تتدفع نصف الدية وأدفع نصف الدية، نقول

  .الغرامة النادرة هذه ال جيوز أن ُتدخل يف رشكة املفاوضة

لفت شيًئا، وهكذاكذلك مثًال ضامن املتلفات،    .أ

   :إًذا هذا معنى قول الناظم

ْفـــــــــِويضِ  َكـــــــــُة التَّ   َىض ُكـــــــلٌّ إَِىل اْآلَخـــــــِر َمـــــــا فِيـــــــِه الـــــــرِّ   )٥٠٥(  َضـــــــــاَفوِّ َأْن يُ : َوِرشْ

  كل يشء مما فيه الرضا مجيع الترصفات، شوف

َفاِت ِيفِ  َىض ُكلٌّ إَِىل اْآلَخِر َما فِيِه الرِّ  اِل ِسوَ  ِمَن التََّرصُّ َ ْ   ِدًرا اَ َما َكاَن نَ  ىا

  .ذه اليل قلنا ما كان نادًراه
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َكِإْرٍث إِْن  :إًذا أن يدخل فيها كل الترصفات هذه ما عدا ما كان نادًرا، قال

يعني إذا حوى أحدمها إرًثا ال جيوز أن ُيدخل هذا يف الرشكة ويف  ؛َحَوى

  .التشارك

  .املساقاة: ننتقل اآلن إىل قضية املساقاة، قال املصنف

هي رجٌل عنده نخل، عنده أشجار أو غريه من : ما هي املساقاة؟ املساقاة

األشجار ولكن ما عنده وقت لالعتناء هبا وسقيها واالهتامم هبا وبذل ما 

أهيا الرجل، يا سعيد، : يصلحها، ماذا قال؟ جاء إىل شخص مزارع وقال له

ت مهندس زراعي ما شاء اهللا، أريد من ك أن هتتم صاحب اخلربة الزراعية أ

  .بالنخل وتعتني به حتى يثمر

إذا استخرجنا الثمرة، إذا قطفنا الثمرة فإهنا تكون بيني : مقابل ماذا؟ قال

وبينك، نصفها يل ونصفها لك، أو ثلثها يل مثًال والثلثني لك عىل حسب ما 

  .يتفقان، لكن يكون ذلك بنسبة إما الثلث أو الربع أو النصف أو الثمن وهكذا

مر هذا النخل وانتهى فجاء هذا  وبدأ يسقي النخل واعتنى بالنخل حتى أ

  العمل، وجاءت الثامر، ماذا سنصنع؟ 

نصف الثمرة ستذهب لصاحب النخل، ونصف الثمرة ستذهب : نقول

رع الذي اعتنى هبذا النخل   .للمزا

وليس بالزم أن يكون نصف نصف، ممكن يكون الثلث والثلثني وهكذا 

  :اظمحسب ما يتفقان، قال الن
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ا ِممَّ  عَ َشا ءٍ زْ جُ فِيَها بِ  ،هاه؟ اليل هوه هذا صاحبنا َمُل عْ َدْفٌع ِألَْشَجاٍر إَِىل َمْن يَ 

  .إًذا شوف دفعها مقابل إيش؟ عنايتها هبا مقابل هذا اجلزء من الثمر ِمُل َحتْ 

جزء شاع؛ يعني أن املساقاة تكون بجزء شائع، بحصة شائعة، يعني : قوله

واهللاِ مقابل مائة كيلو من : لثمن، وال يصح أن يقولالنصف أو الربع أو ا

إذا كانت مائة كيلو هذه تصري عقد إجارة، لكن املساقاة تكون بحصة . التمر

  .شائعة

  .يعني مما حتمله من الثمرة: مما حتمل

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني، و   .احلمد هللا رب العاملنيوعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ١٤() ءُ الثالثا(: يوم - ١٧٠: رقم الدرس

رِ   )٥٠٨(  ُيْســــــــَمى ُمَســــــــاَقاًة، َوَدْفــــــــُع اْألَْرضِ  ا ــــــــــــزَّ ــــــــــــْذِر لِل ــــــــــــ عِ َواْلبِ ــــــــــــيَام ُي   ْرِيض ِف

َرَعــــــةْ  ــــــْن َخــــــاِرِج اْألَْرِض َلــــــُه ُمَزا ــــــــــــْذِرَها ُمنَا ِيفِ   )٥٠٩(  ِم ِط َدْفــــــــــــِع بِ   َزَعــــــــــــةْ َرشْ

ــــــــــــــــٍة ُمَباَحــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــَىل َمنَْفَع ــــــــــــــــٌد َع ٍة َقـــــــــــــــــْد َبا  )٥١٠(  َعْق   َنـــــــــــــــــِت بِِعـــــــــــــــــَوٍض ِملُـــــــــــــــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

  .احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس هو الدرس السبعون بعد ا

رعة ثم نرشع يف اإلجارةاحلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ا   .ملزا

  ُيْسَمى ُمَساَقاةً  :قال الناظم وفقه اهللا بعدما ذكر تعريف املساقاة، قال

  :اليل هو سبق تعريفه يف الدرس السابق، قال

رِ   )٥٠٨(  ُيْســــــــَمى ُمَســــــــاَقاًة، َوَدْفــــــــُع اْألَْرضِ  ا ــــــــــــزَّ ــــــــــــْذِر لِل ــــــــــــ عِ َواْلبِ ــــــــــــيَام ُي   ْرِيض ِف

َرَعــــــةْ ِمــــــْن َخــــــاِرِج اْألَْرِض َلــــــُه مُ  ــــــــــــْذِرَها ُمنَاَزَعــــــــــــةْ  ِيفِ   )٥٠٩(  َزا ِط َدْفــــــــــــِع بِ   َرشْ

  اإلجارة

ــــــــــــــــٍة ُمَباَحــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــَىل َمنَْفَع ــــــــــــــــٌد َع ٍة َقـــــــــــــــــْد َبا  )٥١٠(  َعْق   َنـــــــــــــــــِت بِِعـــــــــــــــــَوٍض ِملُـــــــــــــــــدَّ

هذه هي اإلجارة، إًذا عندنا يف هذا الدرس أن نعرف ما هي املزارعة، وأن 

  .نعرف ما هي اإلجارة

رعة   .الكالم يف تعريفها، ثم عن رشوطهاعندنا : بالنسبة للمزا

ارِ  َوَدْفُع اْألَْرضِ  :أما تعريفها فقد ذكره الناظم يف قوله فِيَام  عِ َواْلبِْذِر لِلزَّ

َرَعةْ  ْرِيض يُ    .ِمْن َخاِرِج اْألَْرِض َلُه ُمَزا
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ًضا، عنده بذر : يعني املزارعة هي أن يدفع الشخص أرضه والبذر أ

  رعها، متام؟وعنده أرض، فيدفعها لشخٍص يز

طيب، وما هي الفائدة من هذه الزراعة؟ اآلن هذا الرجل قاعد يشتغل 

عىل زراعة أرض غريه، فعندنا طرف دفع إيش؟ البذور ودفع األرض، 

  .والطرف اآلخر هو الذي يسقي ويزرع هذه البذور يف األرض

ما الفائدة؟ الفائدة منها أن يأخذ هذا الذي زرع األرض جزًء من الزرع 

  .ي اجلزء اآلخر لصاحب األرضويعط

رعة، قال ًضا  ؛َواْلبِْذرِ ، شوفتم األرض، َوَدْفُع اْألَْرضِ  :هذه هي املزا أ

  .يدفع صاحب األرض هو الذي يدفع البذر َملن؟ للزراع

يعني ما خيرج من هذه األرض من هذه  ؛ِمْن َخاِرِج اْألَْرِض َلهُ  ْرِيض فِيَام يُ 

تم   .جرجري أو خس أو كذا، يأخذه هذا الزارعبرسيم، أو : الزروع، كام رأ

َرَعةْ  رعة ؛ِمْن َخاِرِج اْألَْرِض َلُه ُمَزا   .يعني هذه هي مزا

ارِ  َوَدْفُع اْألَْرضِ  َرَعةْ  ْرِيض فِيَام يُ  عِ َواْلبِْذِر لِلزَّ ؛ هذه ِمْن َخاِرِج اْألَْرِض َلُه ُمَزا

رعة رعة. هي املزا   .واضح؟ عرفنا املزا

ِط دَ  ِيفِ  :قال   .ْفِع بِْذِرَها ُمنَاَزَعةْ َرشْ

هل ُيشرتط أن يدفع صاحب األرض البذور؟ أو جيوز أن يكون البذر من 

ِط َدْفِع بِْذِرَها ُمنَاَزَعةْ  ِيفِ  :املزارع؟ قوالن للعلامء، قال   .َرشْ
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ه ُيشرتط أن  منازعة يعني خالف بني العلامء، والصحيح يف املذهب أ

ذر من صاحب األرض هذا رشط كون الب. يكون البذر من صاحب األرض

ة فيها نزاع طويل حتى إن  يف املزارعة عىل املعتمد يف املذهب وإن كان املسأ

د زاد املستقنع، قال وال ُيشرتط كون البذر والغراس من رب : "صاحب الزا

مع أن املذهب، الصحيح يف املذهب الرواية ". األرض وعليه عمل الناس

ه ُيشرتط أن يكون البذ   .ر من صاحب األرضاألقوى أ

رعة؟ وما هي رشوطها؟ إًذا عرفنا رشوطها، الرشط  عرفنا إًذا ما هي املزا

الصحيح يف . وهو أن يكون البذر من رب األرض، وهذا حمل خالف: األول

ه ُيشرتط والقول الثاين ه ال ُيشرتط: املذهب أ   .أ

رعة أن يكون الزرع بحصة شائعة، كام ذكرنا يف ًضا من رشوط املزا  أ

املساقاة، يعني نصف الزرع لفالن ونصفه لآلخر أو نحو ذلك، نصف 

  .والنصف، أو الثلث والثلثان أو نحو ذلك

   :ثم ننتقل بعد ذلك إىل الكالم عن اإلجارة، قال الناظم

ــــــــــــــــٍة ُمَباَحــــــــــــــــةِ  ــــــــــــــــَىل َمنَْفَع ــــــــــــــــٌد َع ٍة َقـــــــــــــــــْد َبا  )٥١٠(  َعْق   َنـــــــــــــــــِت بِِعـــــــــــــــــَوٍض ِملُـــــــــــــــــدَّ

: يأيت مثًال إىل صاحب عامرة، ويقول له اإلجارة أمرها واضح وبني، إنسان

أريد أن أستأجر منك شقة، إًذا العقد يف اإلجارة واقع عىل الشقة وال عىل منفعة 

  .بل عىل منفعة الشقة وهي السكنى: الشقة وهي السكنى؟ نقول
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نعم، : ومنفعة السكنى منفعة مباحة، يقول له؛ َعْقٌد َعَىل َمنَْفَعٍة ُمَباَحةِ 

ف ريال يف السنةمباحة لكن هذ   .ا مقابل ثالثني أ

ٍة َقْد َبا بِِعَوضٍ  :هذا قوله   .يعني مدة سنة؛ َنِت ِملُدَّ

  .إًذا ما الفرق بني البيع واإلجارة؟ البيع مؤبد، اإلجارة مؤقتة

واإلجارة عقٌد . البيع يقع غالًبا عىل العني، اإلجارة تقع عىل منفعة العني

  .معروف معلوم

يف هذا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا هذا ما يتعلق بدرسنا 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .حممٍد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٧١٥  

  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ١٥() ءُ األربعا(: يوم - ١٧١: رقم الدرس

ـــــــــــــا: َهـــــــــــــاطُ إَِجـــــــــــــاَرٌة، َوَرشْ  ـــــــــــانَ   )٥١١(  َأْن يْعرَف ، َوُمَباًحـــــــــــا ُعِرَف ـــــــــــا َوَأْجـــــــــــًرا   ْفًع

، َوَكـــــــْوُن اْلَعْقـــــــِد ِيفِ مَ    ُمْتَلــــــــــِف  ءٍ َمنَْفَعــــــــــٍة ِمــــــــــْن ُدوِن ُجــــــــــزْ   )٥١٢(  ْعِرَفـــــــُة اْلَعـــــــْنيِ

ــــــــــــــــَوا  ــــــــــــــــْدَرُة التَّْســــــــــــــــلِيِم، َواْحتِ ــــــــــــــــُك ِذي َســــــــــــــــَوا   )٥١٣(  ءُ َوُق   ءُ َمنَْفَعــــــــــــــــٍة، واْملِْل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه ومَ  ن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس احلادي والسبعون بعد ا

  .النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن رشوط اإلجارة

ما ، إَِجاَرةٌ  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر تعريف اإلجارة، قال

  رشوطها؟

  :قال

ـــــــــــــاَأْن يعْ : َهـــــــــــــاطُ إَِجـــــــــــــاَرٌة، َوَرشْ  ـــــــــــانَ   )٥١١(  رَف ، َوُمَباًحـــــــــــا ُعِرَف ـــــــــــا َوَأْجـــــــــــًرا   ْفًع

، َوَكـــــــْوُن اْلَعْقـــــــِد ِيفِ    ُمْتَلــــــــــِف  ءٍ َمنَْفَعــــــــــٍة ِمــــــــــْن ُدوِن ُجــــــــــزْ   )٥١٢(  َمْعِرَفـــــــُة اْلَعـــــــْنيِ

ــــــــــــــــَوا  ــــــــــــــــْدَرُة التَّْســــــــــــــــلِيِم، َواْحتِ ــــــــــــــــُك ِذي َســــــــــــــــَوا   )٥١٣(  ءُ َوُق   ءُ َمنَْفَعــــــــــــــــٍة، واْملِْل

يات هذه هي رشوط اإلجارة يذكرها ا لناظم وفقه اهللا تعاىل يف هذه األ

  .َأْن يْعرَفا: َهاطُ َوَرشْ  :الثالثة، قال

ا ذكر تعريف اإلجارة، قال إَِجاَرةٌ : طبًعا قوله هذه : هذا متعلق بام سبق، 

  .هي اإلجارة
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. معرفة املنفعة: األول. معرفة ثالثة أشياء: ما رشوطها؟ الرشط األول

  .معرفة العني: الثالث. معرفة األجرة: الثاين

معرفة املنفعة، مثال ذلك إذا تعاقدت مع شخٍص عىل أن حيمل لك 

ًضا، فالبد من معرفة املنفعة، إما أن تتعاقد معه واهللاِ  تني، حيمل لك أغرا كرا

عىل محل عرشة كراتني من الدور األريض إىل الدور العارش، أو تتفق معه عىل 

تني ملدة ساعة من الساعة الثامنة    واضح؟. صباًحا إىل الساعة صباًحامحل كرا

من تسعة إىل : إما أن ُتقدر املنفعة بالزمن، فُيقال. إًذا البد أن ُتعرف املنفعة

تني من الدور األريض إىل  عرشة صباًحا أو ُتقدر املنفعة بالعمل، عرشة كرا

  .الدور العارش

وما املقصود بمعرفة األجرة؟ يعني أن تكون . معرفة األجرة: الثاين

هذا الشخص الذي تعاقدت معه عىل محل كراتني من : مثال ذلك. لومةمع

واهللاِ سأعطيك أجرة مقدارها مائة ريال : ثامنية إىل تسعة صباًحا، البد أن تقول

حتمل يل الكراتني من الدور األريض للدور العارش، من : مثًال، لو قلَت له

  .ًغا يرضيكالساعة الثامنة إىل الساعة التاسعة صباًحا، وأعطيك مبل

هذه األجرة املجهولة فالبد . ال تصح اإلجارة هبذا املبلغ املجهول: نقول

  .أن تكون األجرة معلومة

لكن قد تكون األجرة معلومة بالنص واالتفاق بني املتعاقدين، وقد تكون 

األجرة معلومة بالعرف، يف بعض البلدان مثًال فيها حافالت النقل العام، 
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حينئذ إذا تعارف : ان يركب فيها ويدفع ريالني، نقولتعارف الناس أن اإلنس

الناس عىل ذلك فإهنا تكون ريالني، ويكون حينئذ هذه األجرة معروفة 

  .بالعرف

ًضا عندنا املعرفة بالعني املؤجرة   .أ

إذا استأجرت شقة، هل يصح أن تستأجر شقة دون أن تعلم بحاهلا 

  .إذا وقعت اإلجارة عىل عني. وتراها؟ ال، البد من معرفة العني املستأجرة

: َهاطُ َوَرشْ  :طيب، هذا هو الرشط األول، وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله

  ْفًعا َوأَْجًرا نَ  َأْن يْعرَفا

ا قال   :طيب، فني العني؟ العني يف البيت الذي بعده 

  .َمْعِرَفُة اْلَعْنيِ 

  .َوُمَباًحا ُعِرَفا :إباحة املنفعة، قال: الرشط الثاين

تصح اإلجارة إال عىل منفعة مباحة، كمنفعة سكنى الشقة مثًال أو فال 

سكنى الدار، وال تصح اإلجارة عىل منفعة حمرمة، أعوذ باهللا يتعاقد مع 

شخص بأجرة عىل أن يقتل معصوًما أو أن يتلف مال معصوم أو يرسق أو 

  .كل هذه من اإلجارة الفاسدة؛ ألن املنفعة هنا حمرمة.. كذا

  .أؤجر لك هذه القاعة إلقامة حفلة رقصٍ : قال.. مثًال كذلك لو أجر 

  .يعني حفلة رقص يعني يشء حمرم.. ال جيوز ذلك إذا كان ذلك عىل

  .َمْعِرَفُة اْلَعْنيِ  :الثالث من رشوط اإلجارة، قال الناظم
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  .معرفة العني: وهذا ذكرناه يف الرشط األول

  : الثالث

يعني أن يكون العقد عىل  ؛ُمْتَلِف  ءٍ ُدوِن ُجزْ  َمنَْفَعٍة ِمنْ  َوَكْوُن اْلَعْقِد ِيفِ 

ت تؤجر السيارة مثًال لريكبها اإلنسان، تؤجر  ء العني، فأ املنفعة دون أجزا

الشقة ليسكنها الشخص، لكن ال يصح أن تؤجر الرغيف ليأكله املستأجر؛ ألن 

 هذا ال يكون إجارًة، يمكن أن تبيع له الرغيف، فيتملكه، أما أن تؤجر اليشء

ئه أو بإتالف عينه، فهذا ال يصح  الذي ال يمكن االنتفاع به إال بذهاب أجزا

  .عىل وجِه اإلجارة

، َوَكـــــــْوُن اْلَعْقـــــــِد ِيفِ    ُمْتَلــــــــــِف  ءٍ َمنَْفَعــــــــــٍة ِمــــــــــْن ُدوِن ُجــــــــــزْ   )٥١٢(  َمْعِرَفـــــــُة اْلَعـــــــْنيِ

بع   .القدرة عىل التسليم: الرا

ن  حينام تؤجر سيارة ضائعة، ضاعت سيارتك،: مثال ذلك ما تدري أ

ا أريد أن أستأجر سيارتك : هي؟ بلغت الرشطة، ثم جاء لك شخص، قال أ

ن هي، : قلت. ملدة سنة ا أؤجر سياريت ملدة سنة ولكن ال أدري أ خالص، أ

ت وحظك   .أ

  .ال يصح تأجري ما ال ُيقدر عىل تسليمه: نقول

ء العني عىل املنفعة، فال تصح إجارة سيارة للركوب: اخلامس  احتوا

والسيارة هذه أصًال تالفة، ما متيش، ال يصح أن تؤجر شيًئا ال حيتوي عىل 

  .املنفعة املقصودة
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ًضا يقول الفقهاء فال يصح إجارة هبيمٍة زمنة للحمل، يعني : وكذل أ

  .فهذا ال يصح. تؤجرها للحملما يمكن هبيمة أصًال 

  .ملك املنفعة: السادس

ملك املنفعة، : ظ نحن قلنا هناوالح. فال يصح أن تؤجر منفعة ال متلكها

يعني وامللك للمنفعة، وليس بالرضورة امللك ؛ َمنَْفَعةٍ  ءُ َواْحتَِوا  :الناظم قال

  .للعني

  .سواء يف كوهنا رشوط. يعني هذه كلها رشوط؛ ءُ واْملِْلُك ذِي َسَوا : قال

ر أو املؤِجر له حق الترصف  ما معنى ملك املنفعة؟ معناها أن يكون املؤجِّ

  .نفعة يملكهايف م

ك مل متلك  فمثًال إذا أعرتك كتاًبا، ال حيق لك أن تؤجر الكتاب؛ أل

قوا بني ملك املنفعة وملك االنتفاع،  يح لك االنتفاع به، وهنا فرِّ منفعته، لكن ُأ

  .أو إباحة االنتفاع

فاإلعارة إباحة لالنتفاع، وليست متليًكا للمنفعة، بخالف اإلجارة فإهنا 

  .متليٌك للمنفعة

وهلذا جيوز للمستأجر أن يؤجر، إذا استأجرت عامرة لك أن تؤجر ما فيها 

  .واضح؟ ألن املستأجر يملك املنفعة. من الشقق

لو اشرتط املؤجر عىل املستأجر أال يؤجرها لغريها، فهل : يكثر السؤال

  هذا رشط صحيح أم فاسد؟
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فسه املذهب أن هذا الرشط غري صحيح، بل جيوز للمستأجر أن ينتفع بن

ه مالك للمنفعة   .وأن يؤجر لغريه؛ أل

صل الكالم يف الدرس  هذه هي رشوط اإلجارة، وبإذن اهللا عز وجل نوا

ه وصحبه أمجعني   .القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ١٦() اخلميس(: يوم - ١٧٢: رقم الدرس
ـــــــــ ـــــــــَي ُت ـــــــــَن اَوْه ـــــــــةْ َرى ِم ِزَم   ْلُعُقـــــــــوِد الالَّ

  

  َال َفْســـــــَخ َحْيـــــــُث اْلَعـــــــْنيُ َتْبَقـــــــى َســـــــاِملَةْ   )٥١٤(

  َمــــا َلــــيَْس ِفيــــِه اْلَفْســــُخ بِاْختَِيــــارِ  ]فائــــدة[  

  

ــــــــــــــــ  )٥١٥( ــــــــــــــــٍد َالِزٍم َي ــــــــــــــــاِري اُيْســــــــــــــــَمى بَِعْق   َق

ــــــــــــــــــــــْأِجريِ    ــــــــــــــــــــــاْلَبْيِع َوالتَّ ــــــــــــــــــــــاِح َوالنِّ  َك   َك

  

ْهِن ِيفِ   )٥١٦( ِهِن َوا َوالــــــــــــــرَّ ا   ِح ْصــــــــــــــَال ْإلِ الــــــــــــــرَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس الثاين والسبعون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه عن العقود اجلائزة والالزمة

يف تتمة أحكام اإلجارة، يبني أن اإلجارة عقٌد قال الناظم وفقه اهللا تعاىل 

  :الزم، قال
ـــــــــ ـــــــــَي ُت ـــــــــةْ َوْه ِزَم ـــــــــَن اْلُعُقـــــــــوِد الالَّ   َرى ِم

  

  َال َفْســـــــَخ َحْيـــــــُث اْلَعـــــــْنيُ َتْبَقـــــــى َســـــــاِملَةْ   )٥١٤(

  َمــــا َلــــيَْس ِفيــــِه اْلَفْســــُخ بِاْختَِيــــارِ  ]فائــــدة[  

  

ــــــــــــــــ  )٥١٥( ــــــــــــــــٍد َالِزٍم َي ــــــــــــــــاِري اُيْســــــــــــــــَمى بَِعْق   َق

ــــــــــــــــــــــاْلَبْيعِ    ــــــــــــــــــــــْأِجريِ  َك ــــــــــــــــــــــاِح َوالنِّ  َوالتَّ   َك

  

ْهِن ِيفِ   )٥١٦( ِهِن َوا َوالــــــــــــــرَّ ا   ْصــــــــــــــَالِح ْإلِ الــــــــــــــرَّ

واع؟ قال. العقد إما الزم أو جائز   اإلجارة من العقود : اإلجارة من أي أ

ه ال فسخ فيها؛ : ما معنى كوهنا من العقود الالزمة؟ قال. الالزمة معنى هذا أ

  .حيث العني تبقى ساملة
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لالزم هو العقد الذي ال جيوز فسخه إال بالرتايض، أما العقد إًذا العقد ا

. اجلائز فهو العقد الذي يمكن ألي من الطرفني فسخه من غري رضا اآلخر

  واضح؟

  .َال َفْسَخ َحيُْث اْلَعْنيُ َتْبَقى َساِملَةْ طيب، 

اإلجارة ال فسخ فيها إذا كانت العني ساملًة، اإلجارة ال فسخ فيها إال 

حيث العني تبقى ساملة، وُعلم من هذا أن العني لو تلفت فإن بالرتايض 

ف   .اإلجارة تنفسخ دون توقٍف عىل ترايض األطرا

  :ما هي العقود الالزمة؟ قال
  َمــــا َلــــيَْس ِفيــــِه اْلَفْســــُخ بِاْختَِيــــارِ  ]فائــــدة[

  

ــــــــــــــــ  )٥١٥( ــــــــــــــــٍد َالِزٍم َي ــــــــــــــــاِري اُيْســــــــــــــــَمى بَِعْق   َق

  . فيه الفسُخ إال باالختيارإًذا ما هو العقد الالزم؟ هو الذي ليس   
  َمــــا َلــــيَْس ِفيــــِه اْلَفْســــُخ بِاْختَِيــــارِ  ]فائــــدة[

  

ــــــــــــــــ  )٥١٥( ــــــــــــــــٍد َالِزٍم َي ــــــــــــــــاِري اُيْســــــــــــــــَمى بَِعْق   َق

الفسخ بالعقود الالزمة ال يكون إال برتايض الطرفني، وليس أليٍّ من   

  هذا هو العقد الالزم مثل إيش؟. الطرفني أن خيتار الفسخ إال برضا اآلخر

فإذا تم البيع، مثًال اشرتيت سيارة، وتفرقت من املجلس، . كالبيع :قال

  هل جيوز للبائع أن يرجع يف كالمه ويرتاجع عن عقده؟

اإلجارة كام ذكرنا ال : ليس له ذلك إال بالرضا، الطرفني، كذلك التأجري

: فإن عقد النكاح ال فسخ فيه، وهنا نقول: كذلك النكاح. ُتفسخ إال بالرتايض

  واضح؟. كاح ال فسخ فيه حتى بالرتايضعقد الن
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إًذا النكاح ليس كسائر العقود الالزمة، العقود الالزمة ُتفسخ بالرتايض 

بني الطرفني، أما النكاح ال ُيفسخ حتى بالرتايض، النكاح ال ُيفسخ إال بطرق 

حمددة رشًعا، إما ينحل عقد النكاح إما بالطالق من قبل الزوج، وهو ال ُيشرتط 

  مايش؟. جة، أو باخللع وهذا الذي ُيشرتط فيه الرتايضرضا الزو

أو باخللع، وهذا يكون من قبل الزوج أو بالفسخ من قبل القايض، عىل 

ه جمرد الرتايض عىل  التفصيل الذي سيأيت، ليس هذا حمله، ولكن املقصود أ

انتهاء العالقة الزوجية ال ُيعد فسًخا، فعقد النكاح ميثاق غليظ وهو أوثق من 

  .ئر العقود الالزمةسا

ْهِن ِيفِ  :كذلك عندنا الرهن، ولكن الحظ يف قول الناظم وفقه اهللا  َوالرَّ

اِهنِ  يريد أن يشري الناظم إىل أن ثمة نوع من العقود يكون الزًما من طرف ، الرَّ

  .وجائز من طرف آخر، وهو الرهن

ا. الرهن الزم يف حق الراهن لكنه جائز يف حق املرِهتن أعطيُت  يعني إذا أ

تها املستمعة، خليت  ت يا أهيا املستمع ويا أ سياريت لزيد رًهنا، أو أعطيتك أ

ف ريال، وخليت سياريت رهنًا  السيارة عندك رهنًا مثًال اقرتضُت منك مائة أ

ا تروح تبيع السيارة   .عندك لتتوثق من حقك، إذا ما سددت أ

ا أحتاج السيارة ردها: جئتك بعد يومني قلت   .يل واهللا أ
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. هل يلزمك أن تردها يل غصب عنك وأن تفك الرهن غصب عنك؟ ال

ام وقلت ك رضيَت بفك الرهن، وجئتني يوًما من األ ا : لكن لو أ خذ رهنك أ

  .واثق فيك وال أحتاج إىل رهن، فإن الرهن ينفك بذلك

  .ْصَالِح ْإلِ َوا :إًذا الرهن الزم يف حق الراهن، جائز يف حق املرِهتن، قال

د باإلصالح هنا عقد الصلح فإنه قد سبق معنا أن الصلح بمعنى واملر ا

البيع، فإذا كان الصلح الذي يكون بمعنى البيع، تذكرون؟ فإنه يكون عقًدا 

  .الزًما

ننتقل إىل العقود اجلائزة، ما هي العقود اجلائزة هي التي جيوز فسخها ألي 

  .َوَكاَلةْ َكالْ : مثل إيش؟ قال. من الطرفني فسخها دون رضا اآلخر

جعت بعد يوم أو يومني، : إذا وكلتك؛ قلت ا ترا خذ سياريت بعتها، ثم أ

  .واهللا خالص ال تبيع السيارة، من حقي ذلك: قلت لك

ًضا حتى الوكيل ممكن جتيني بعد يومني، .. كذلك املساقاة طبًعا الوكالة أ

يعها، ال أريد هذه الوكالة: تقول ا ال أريد أن أ   .خذ سيارتك أ

ك املساقاة، واملساقاة سبقت معنا، واملساقاة عقد جائز ممكن إنه كذل

ناء املدة من غري رضا اآلخر، لكن إذا فسخ صاحب  ُيفسخ من اإلنسان يف أ

األرض فإنه العامل يستحق أجرة املثل، ما ُيظلم، يروح جهده هباًء منثوًرا؟ ال، 

  .يستحق أجرة املثل
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ف يا مجاعة اخلري، : كذلك اجلعالة، قلت َمن وجد حمفظتي فله مني أ

جعت، قبل أن تعملوا وقبل أن ترشعوا يف : ريال، ثم قلت ال،ال ، خالص ترا

  .العمل، فإن اجلعالة تنفسخ بذلك

لكن لو بدأ الناس يف العمل، لو بدأ العامل يف العمل واشتغل وبذل جهًدا 

ا تراجعُت : شديًدا وبعد مدة قلت   .أ

  .للعامل يلزمني حينئذ أجرة املثل: نقول

إذا اتفقنا ورحنا نادي : املسابقة. كذلك من العقود اجلائزة السبق

ف ريال، متام؟ وبعد  ا نتسابق عىل اخليل، وكل واحد دفع أ الفروسية وبدأ

دأ معكم السباق، ردوا : نصف ساعة جاءك اتصال، قلت ا ما أراح أ ال، واهللا أ

  .يل املبلغ

ئز، جيوز فسخها إال إذا ظهر الفوز كذلك السبق أو املسابقة عقد جا: نقول

  . ألحد األطراف

هذا ما يتعلق بالعقود اجلائزة والالزمة، وبإذن اهللا عز وجل يف الدرس 

القادم نشري إشارة رسيعة إىل العقود اجلائزة مرة أخرى، ونرشع فيام بعد ذلك، 

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ألوىلادى اُمج /  ١٨() السبت(: يوم - ١٧٣: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــــــــ ُه اْجلَ ـــــــــــــــــــــــــةْ َوَغـــــــــــــــــــــــــْريُ   اِئُز، َكاْلَوَكاَل

  

  َلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ اَ عَوَكُمَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَقاٍة َوَكاْجلَ   )٥١٧(

ـــــــــ   ـــــــــَوضِ َجـــــــــاَز السِّ ـــــــــْن ِع ـــــــــا َع   َباُق َخالِيً

  

ــــــــيَام َقــــــــْد ُرِيض ْطــــــــِمـــــــْن َأَحــــــــِد اْألَ   )٥١٨(   َراِف فِ

ــــــــــــــاَ نــــــــــــــ ِمــــــــــــــْن ُكــــــــــــــلِّ   ي    ِفٍع، َكَبــــــــــــــْنيَ اْلَبَرشِ

  

ــــــــــــــُفٍن، َوِمْثــــــــــــــلِ   )٥١٩(   ِي احلََجــــــــــــــرِ َرْمــــــــــــــ: َوُس

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس الثالث والسبعون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن السباق بغري عوض

  : تعاىلقال الناظم وفقه اهللا
ـــــــــــــــــــــــــ ُه اْجلَ ـــــــــــــــــــــــــةْ َوَغـــــــــــــــــــــــــْريُ   اِئُز، َكاْلَوَكاَل

  

  َلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ اَ عَوَكُمَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَقاٍة َوَكاْجلَ   )٥١٧(

  السبق  
ـــــــــ ـــــــــَوضِ َجـــــــــاَز السِّ ـــــــــْن ِع ـــــــــا َع   َباُق َخالِيً

  

ــــــــيَام َقــــــــْد ُرِيض ْطــــــــِمـــــــْن َأَحــــــــِد اْألَ   )٥١٨(   َراِف فِ

ــــــــــــــاَ نــــــــــــــ ِمــــــــــــــْن ُكــــــــــــــلِّ   ي    ِفٍع، َكَبــــــــــــــْنيَ اْلَبَرشِ

  

ــــــــــــــُفٍن، َوِمْثــــــــــــــلِ   )٥١٩(   ِي احلََجــــــــــــــرِ َرْمــــــــــــــ: َوُس

  : طبًعا قوله  
ـــــــــــــــــــــــــ ُه اْجلَ ـــــــــــــــــــــــــةْ َوَغـــــــــــــــــــــــــْريُ   اِئُز، َكاْلَوَكاَل

  

  َلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةْ اَ عَوَكُمَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَقاٍة َوَكاْجلَ   )٥١٧(

ايض اليل هي العقود اجلائزة، عندنا    هذا الذي أرشنا إليه يف الدرس ا

هُ  :العقود الالزمة وعندنا العقود اجلائزة، قال يعني وغري الالزم هو ؛ َوَغْريُ
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مثل إيش؟ الوكالة، واجلعالة، واملساقاة، وقد رشحنا هذا وبيناه يف اجلائز، 

ايض   .الدرس ا

م السباق: السبق. نبدأ اآلن يف السبق   .أهيا اإلخوة الكرا

ْبق َبق. بالسكون هو املسابقة: طبًعا السَّ بالفتح هو الِعوض املبذول : والسَّ

  .يف املسابقة

عوض، فإن كان السباق السباق تارة يكون بدون عوٍض وتارة يكون ب

  :بدون عوض فإنه يصح يف كل يشء مباح، وهذا معنى قول الناظم

؛ هذا يدل عىل أن َباُق َجاَز السِّ : وقول الناظم، َباُق َخالِيًا َعْن ِعَوضِ َجاَز السِّ 

  .السباق من العقود اجلائزة، أن املسابقة عقد جائز

  :قال
ـــــــــ ـــــــــَوضِ َجـــــــــاَز السِّ ـــــــــْن ِع ـــــــــا َع   َباُق َخالِيً

  

ــــــــيَام َقــــــــْد ُرِيض ْطــــــــِمـــــــْن َأَحــــــــِد اْألَ   )٥١٨(   َراِف فِ

يعني أن السباق جائز إذا كان خالًيا عن العوض، يعني ال  ؛فِعٍ اَ ن ِمْن ُكلِّ   ي 

يوجد مبلغ مايل ُيدفع فيه، الناس يتسابقون فيام بينهم من باب التقوية، من باب 

 يوجد أي التسلية، هذا جائز، إذا كان خالًيا عن عوض من أحد األطراف، ال

ف يدفع عوًضا   .طرف من األطرا

زه أن يكون يف أمٍر مريضٍّ فيام قد ُريض من كل نافع، فال  لكن ُيشرتط جلوا

  .جيوز أن يكون يف يشء ضار أو يف يشء حمرم
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املسابقة عىل األرض بني البرش،  ؛َكَبْنيَ اْلَبَرشِ : من أمثلة النافع واملباح: قال

  .ف مثًال وكذلك املسابقة بالسفن؛ التجدي

. نرمي احلجر، ونشوف َمن األقوى يف رمي احلجر ؛َرْمِي احلََجرِ : َوِمْثلِ  :قال

  .كل هذا من املباح

أما السباق الذي يكون بعوض وهو الذي سنذكره إن شاء اهللا يف الدرس 

القادم فإنه ال يصح يف كل يشء نافع، ال، البد أن يكون يف جماالت حمددة، وهي 

ف، واحلافر، وسيأيت إن شاء اهللا ذكرها يف الدرس القادم، النصل، واخل: ثالثة

  .بحول اهللا تعاىل

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا يف الدرس القادم نذكر السباق 

ه وصحبه  بعوض، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ األوىلادى ُمج /  ١٩() األحد(: يوم - ١٧٤: رقم الدرس

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلِ   )٥٢٠(  لِ ْعــــــــــــــــــجُ وُز إِْن َيُكــــــــــــــــــْن بِ َوَال َجيُ ــــــــــــــــــــــٍل َوَخْي ــــــــــــــــــــــْهٍم، إِبِ   إِالَّ بَِس

ـــــــــــــــوبَ : اُطَهـــــــــــــــَوَرشْ  ـــــــــــــــُني َمْرُك ــــــــــــ  )٥٢١(  ْنيِ َتْعيِ َ ــــــــــــَذا احتِّ ــــــــــــوْ َك   ُدوَن َمــــــــــــْنيِ  عِ اُد النَّ

ــــــــَحتْ  ــــــــُم بِاْل ـــــْل ُجْعِل، بِــــَال ِشــــْبِه ِقــــَام ـــــ  )٥٢٢(  ـِديــــــــُدُهْم َمَســــــــاَفًة، َواْلِعْل   ٍر َقــــْد ُحظِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  بع والسبعون بعد ا هذا الدرس الرا

  .احلنبيل، نتكلم فيه عن السباق بعوض

ايض، هذا السباق بعوض السباق بدون عوض انتهينا منه يف الدرس   .ا

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلِ   )٥٢٠(  لِ ْعــــــــــــــــــجُ وُز إِْن َيُكــــــــــــــــــْن بِ َوَال َجيُ ــــــــــــــــــــــٍل َوَخْي ــــــــــــــــــــــْهٍم، إِبِ   إِالَّ بَِس

ـــــــــــــــوبَ : اُطَهـــــــــــــــَوَرشْ  ـــــــــــــــُني َمْرُك ــــــــــــ  )٥٢١(  ْنيِ َتْعيِ َ ــــــــــــَذا احتِّ ــــــــــــوْ َك   ُدوَن َمــــــــــــْنيِ  عِ اُد النَّ

ــــــــَحتْ  ــــــــُم بِاْل ـــــْل ـــــ  )٥٢٢(  ـِديــــــــُدُهْم َمَســــــــاَفًة، َواْلِعْل   ُجْعِل، بِــــَال ِشــــْبِه ِقــــَامٍر َقــــْد ُحظِ

  .اآلن يتكلم الناظم عن السباق الذي يكون فيه العوض

  .جيوز يف كل يشء مباح: سباق بدون عوض، قلنا: السباق قلنا نوعان

أما السباق بعوض اليل فيه فلوس ُتدفع، يف مبلغ، يف اشرتاك ُيدفع، إذا 

ال برشوط، ما هي هذه الرشوط؟ قال كان هذا السباق بعوض فال جيوز إ

   :املؤلف
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ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــلِ   )٥٢٠(  لِ ْعــــــــــــــــــجُ وُز إِْن َيُكــــــــــــــــــْن بِ َوَال َجيُ ــــــــــــــــــــــٍل َوَخْي ــــــــــــــــــــــْهٍم، إِبِ   إِالَّ بَِس

ز السباق بعوض أن يكون يف جماالت ثالثة، ال : إًذا الرشط األول جلوا

  . الرماية، واإلبل، واخليل: رابع هلا، وهي

ق عىل السهام، يرمي ويصيب، السهم، واإلبل واخليل، فيجوز السبا

وجيوز السباق عىل اإلبل، وجيوز السباق عىل اخليل، وال جيوز يف غريها إذا كان 

  .بجعلٍ 

السباق بعوض كام قلنا يف السباق بدون عوض، السباق : يعني ما نقول

ال يصح إال : السباق بعوض نقول. يصح يف كل يشء مباح: بدون عوض قلنا

  .يف األشياء الثالثة

  .ْنيِ َتْعيُِني َمْرُكوبَ : اُطهَ َوَرشْ  :تعيني املركوبني، قال: ط الثاينالرش

ا نتسابق عىل اخليل، البد أن ُيعرف اخليل  يعني إيش تعيني املركوبني؟ 

ت تتسابق عىل  سابق عىل هذا، وأ ا واهللا أ الذي يتسابق عليه كل واحد منا، أ

يال نتسابق : ا نتسابق ونقولهذا، ندخل واخليول التي نتسابق عليها معروفة، م

  .عىل خيل، ثم كل واحد يأيت بخيل غري متفق عليها

َ  :احتاد النوع، قال: الرشط الثالث   .ُدوَن َمْنيِ  عِ اُد النَّوْ َكَذا احتِّ

وبعضنا عىل اإلبل، هذا راكب بعري  ، يصح أن يتسابق بعضنا عىل اخليلفال

  .، أو نتسابق كلنا عىل اإلبلوهذا راكب عىل خيل، ال، نتسابق كلنا عىل اخليل
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بع : مسافة السابق من فني إىل فني؟ نقول. حتديد املسافة: الرشط الرا

فالبد من حتديد املسافة حتى . السباق يبدأ من هذه النقطة إىل هذه النقطة

  ُيعرف َمن هو السابق؟

  .العلم باجلُْعل: الرشط الذي يليه

ًضا ا أدفع أ ال وأ ا سأدفع مبلًغا من ا ا أدفع مبلًغا  أ مبلًغا كبًريا، وأ

ا أدفع مبلًغا : قليًال، ال ما ينفع، البد تقول ا سأدفع مبلًغا وقدره مائة، وأ واهللا أ

ف، وهكذا   .قدره أ

بَِال ِشبِْه ِقَامٍر  :هو وجود املحلل، وهذا معنى قول الناظم: الرشط األخري

  .القامر قد ُحظي يعني ُيشرتط أن يكون بال شبه قامر؛ ألن ؛َقْد ُحظِْل 

  .يعني َحُرم ؛َقْد ُحظِْل  .يعني ال جيوز أن يشابه القامر املحرم

  وكيف خيرج عن شبه القامر؟ 

  إيش قصة املحلل هذا؟. بوجود املحلل

املحلل معناها شخص يدخل يف السباق من غري أن يدفع، فإذا فاز 

ال   .يكسب، وإذا خرس إذا مل يفز مل خيرس شيئًا من ا

هذا : نحن مثًال أربعة أشخاص، رحنا نادي الفروسية، وقلنا :صورة ذلك

اخليل، وهذا اخليل، وهذا اخليل، يال نتسابق، مايش؟ كل واحد منا دفع مائة 

  ريال، والفائز حيصل عىل األربعامئة ريال، هل يوجد حملل؟

  .ال، هنا الكل دفع، فال جيوز: نقول
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احد خامس، وهذا اخلامس دخلوا و: طيب إذا احلل يا مجاعة اخلري؟ قالوا 

ه مل . ال يدفع شيًئا ال؛ أل إذا فاز يكسب الفلوس، إذا مل يفز ما خيرس شيئًا من ا

وُيشرتط يف هذا املحلل إنه يكون هذا املحلل من املمكن ومن . يدفع شيًئا

املحتمل أن يفوز، أما أن ندخل معنا حملل مشلول، ما يمكن يفوز، أو ال حيسن 

  .ُيعترب حملًال جمزًئاالسباق، فهذا ال 

ز بذل العوض يف املسابقات، نسأل اهللا  إًذا هذه هي الرشوط املتعلقة بجوا

سبحانه وتعاىل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصىل اهللا 

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢٠() االثنني(: يوم - ١٧٥: رقم الدرس

ــــــــــــــــةْ  ــــــــــــــــِع بَِعــــــــــــــــْنيٍ َباِقَي ــــــــــاتِ نْ َد اْعــــــــــبَ   )٥٢٣(  إَِباَحــــــــــــــــُة النَّْف ــــــــــةْ مِّ َســــــــــ ٍع،َف   َها بِاْلَعاِرَي

ـــــــــــــــــــــُة اْملُِعـــــــــــــــــــــريِ : اُطَهـــــــــــــــــــــَوَرشْ  ًعــــــــــــــــــــــــــــا َكــــــــــــــــــــــــــــَذا ِملُْســــــــــــــــــــــــــــَتِعريِ   )٥٢٤(  َأْهلِيَّ   َتَربُّ

ــــَامِن ُمْطَلًقــــا ِســــَوى ـــٍل َعـــَىل إِْذنٍ   )٥٢٥(  َوْهــــَي َعــــَىل الضَّ   َحـــَوى َمـــا َكـــاَن ِمـــْن فِْع

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائة يف رشح النظم  احلمد هللا، هذا الدرس هو اخلامس والسبعون بعد ا

  .اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن العارية بإذن اهللا

  .العاِريَّة: قال الناظم وفقه اهللا

ة: جيوز فيها   .العاِرَية، والعاِريَّ

ــــــــــــــــْنيٍ َبا ــــــــــــــــِع بَِع ــــــــــــــــةْ إَِباَحــــــــــــــــُة النَّْف ــــــــــاتِ نْ َد اْعــــــــــبَ   )٥٢٣(  ِقَي ــــــــــةْ مِّ َســــــــــ ٍع،َف   َها بِاْلَعاِرَي

ـــــــــــــــــــــُة اْملُِعـــــــــــــــــــــريِ : اُطَهـــــــــــــــــــــَوَرشْ  ًعــــــــــــــــــــــــــــا َكــــــــــــــــــــــــــــَذا ِملُْســــــــــــــــــــــــــــَتِعريِ   )٥٢٤(  َأْهلِيَّ   َتَربُّ

ــــَامِن ُمْطَلًقــــا ِســــَوى   َمـــا َكـــاَن ِمـــْن ِفْعـــٍل َعـــَىل إِْذٍن َحـــَوى  )٥٢٥(  َوْهــــَي َعــــَىل الضَّ

ة أهيا اإل م نتكلم أوًال عن تعريفهاالعاِرَية أو العاِريَّ   .خوة الكرا

ا . هي إباحة نفع عني تبقى بعد استيفائه: إيش هي العارية؟ العارية أ

ه، طيب إذا انتفعت وقرأت الكتاب، الكتاب هل  أعطيك كتاًبا لتنتفع به وتقرأ

ءة؟ ال، إًذا هو عٌني تبقى بعد استيفاء املنفعة، وال تترض العني  يتالشى بالقرا

  .ملنفعةباستيفاء ا

ا نقول   .إباحة نفع عني تبقى بعد استيفائها: طيب 
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خلينا نقف شوية مع التعريف؛ ألن ترى تعريفات الفقهاء دقيقة، كل 

  .كلمة فيها ُوضعت بقصد

  .إباحة نفع عني؛ ُعلم من هذا أن العارية ليست متليًكا للمنفعة: قوهلم

ت يا أهيا املستع! عجيب ري الذي استعرت كيف ليست متليًكا للمنفعة؟ أ

  .مني كتاًبا ال متلك منفعة الكتاب، وإنام ُيباح لك االنتفاع

ه ال جيوز لك مثًال أن تؤجر لغريك  إيش هذا الكالم؟ معنى هذا الكالم أ

ك لست مالًكا للمنفعة، هل ممكن تأخذ كتاًبا تؤجره؟  وال أن تعري لغريك؛ أل

ك ال متلك املنفعة وإنام متلك االنتفاع    .هبا لوحدك فقطال؛ أل

  .هذا معنى إباحة نفع

: اآلن إذا عزمك واحد عىل الغداء، قال لك: ومن أمثلة ذلك اإلباحة

ت يا أهيا : تفضل، دعاء إىل وليمة عرس، وقال لك ، هل اآلن أ تفضل وتعشَّ

ال، الدعوة إىل الطعام إباحة لألكل : الشخص املدعو متلك هذا الطعام؟ قالوا 

  .وليست متليًكا للطعام

  :شفت الفرق بني التمليك واإلباحة، كذلك العارية، إباحة لالنتفاع، قال

ــــــــــــــــةْ  ــــــــــــــــِع بَِعــــــــــــــــْنيٍ َباِقَي ــــــــــاتِ نْ َد اْعــــــــــبَ   )٥٢٣(  إَِباَحــــــــــــــــُة النَّْف ــــــــــةْ مِّ َســــــــــ ٍع،َف   َها بِاْلَعاِرَي

إًذا هي عني تبقى بعد استيفائها، لو أعطيتك رغيف خبز عارية عشان 

وز هذا عىل وجه العارية؛ ألن اخلرب ال ال، ما جي: تأكل، هل هذه عارية؟ نقول
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ُينتفع به إال مع استهالل عينه، واضح؟ لكن أعطيتك عىل سبيل املثال، شنطة، 

  .سلة، سيارة، كتاب، هذه كلها تبقى بعد استيفاء املنفعة هبا

  ما رشط العارية؟. إًذا هذه هي العارية

  .أهلية املعني للتربع: ذكر يف رشوطها، أوًال 

   :قال

ـــــــــــــــــــــُة اْملُِعـــــــــــــــــــــريِ : اُطَهـــــــــــــــــــــَوَرشْ  ًعــــــــــــــــــــــــــــا َكــــــــــــــــــــــــــــَذا ِملُْســــــــــــــــــــــــــــَتِعريِ   )٥٢٤(  َأْهلِيَّ   َتَربُّ

ُيشرتط أن يكون املعري أهًال للتربع، يعني إيش أهًال للتربع؟ يعني جائز 

الترصف اليل ذكرناه أوًال حر، مكلف، رشيد، وُيضاف عليه أن يكون مترصًفا 

  .يف مال له التربع فيه

هيا اإلخوة ويل اليتيم مثًال، ويل اليتيم جيوز خرج بذلك َمن؟ خرج بذلك أ

ء يف مال اليتيم لكن ال جيوز له أن يتربع منه، ولذلك  له أن يتاجر بالبيع والرشا

  .ال جيوز لويل اليتيم أن يعري شيًئا من مملوكات هذا اليتيم

يعني كذلك املستعري البد أن يكون أهًال، ؛َكَذا ِملُْسَتِعريِ  :قال: الثاين

  .ط أهلية املستعريفيُشرت

  .إي نعم، هذه الرشوط املتعلقة باملعري واملستعري.. الرشط الثالث

ثم انتقل الناظم وفقه اهللا تعاىل إىل قضية يد املستعري، هل هي يد ضامن أو 

  يد أمانة؟
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األصل أن يد املستعري يد ضامن، يعني إيش؟ يعني لو تلفت العني : نقول

تعري تضمن هذه العني وتضمن هذا التلف، أو تلف بعضها فإنك يا أهيا املس

ء فّرطت أو مل تفرط   .سوا

ه سبق أظن معنا أن اليد عىل نوعني يُد أمانٍة، : هذا معنى يد الضامن؛ أل

ال تضمن إال إذا تعدت أو فرطت، أما يد الضامن فإهنا : يد األمانة. ويُد ضامن

  .تضمن يف كل حال

  .هذا يد املستعري األصل أهنا يد ضامن

ه ال يضمن، متى ال يضمن املستعري؟ إذا كانت اإلعارة تضمن اال ستثناء أ

  .اإلذن بإتالف بعض العني

فإنه ال يمكن أن ينتفع ) فوطة(َمن أعار منشفًة : يقولون مثًال : صورة ذلك

  .هبا إال باستخدامها

طيب استخدامها مع طول الزمان يؤدي إىل أهنا تبىل شيًئا فشيًئا، هذا 

ت لو أعرتني وتركت النقص الذي حي صل فيها بسبب االستخدام يعني أ

عندي عارية ملدة سنة، أال ينقص الثوب؟ لكن نقصه هنا ليس تلًفا، نقصه 

بسبب االستعامل الطبييعي، االستعامل الطبيعي مأذون فيه وال ما هو مأذون 

  .فيه؟ مأذون فيه

ا ال أضمن النقص الذي حصل بسبب االستعامل الطبيعي ذا ه. إًذا أ

ه ال يضمن   .معنى أ
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َامِن ُمْطَلًقا :وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله   .َوْهَي َعَىل الضَّ

ء تعدى وفرط، أو مل يتعدَّ ومل يفرط: مطلًقا   يعني سوا

ــــَامِن ُمْطَلًقــــا ِســــَوى   َمـــا َكـــاَن ِمـــْن ِفْعـــٍل َعـــَىل إِْذٍن َحـــَوى  )٥٢٥(  َوْهــــَي َعــــَىل الضَّ

أذون يف االس. اليل ذكرناه تعامل فإن اليشء يصري قديًام وُيستهلك ا

ه مأذون فيه عينًا: فتنقص قيمته، نقول   .هذا ال ُيضمن يف العارية؛ أل

ة العارية، وإن شاء اهللا عز وجل يف الدرس القادم  هذا ما يتعلق بمسأ

  .نواصل يف رشح النظم اجليل، واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢١() ءُ الثالثا(: يوم - ١٧٦: رقم الدرس
ـــــــــتِيَال : اْلَغْصـــــــــُب  ـــــــــَىل  ءُ اِالْس ـــــــــاْلَقْهِر َع   بِ

  

ـــــــــــــــْريِ  َحـــــــــــــــقٍّ   )٥٢٦( ـــــــــــــــَال َحـــــــــــــــقٍّ لَِغ   َجـــــــــــــــَال  ِه بِ

ـــــــــــا َغَصـــــــــــْب    ـــــــــــَزُم اْلَغاِصـــــــــــَب َردُّ َم   َويْل

  

ــــــــــَع الزِّ   )٥٢٧( ــــــــــا بِــــــــــِه اْكَتَســــــــــْب اَيــــــــــَم   َداِت َوَم

ــــــــــــــَرًة، وَ    ــــــــــــــاَنقْ َيْضــــــــــــــَمُن ُأْج   ًصــــــــــــــا، َتَلَف

  

ــــــــــــــــــــٌل َوَبا  )٥٢٨( ــــــــــــــــــــَفاَمجِ  طِ   يــــــــــــــــــــُع َمــــــــــــــــــــا َتَرصَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس السادس والسبعون بعد 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

  .باب الغصب

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ـــــــــتِيَال : اْلَغْصـــــــــُب  ـــــــــَىل  ءُ اِالْس ـــــــــاْلَقْهِر َع   بِ

  

ـــــــــــــــْريِ  َحـــــــــــــــقٍّ   )٥٢٦( ـــــــــــــــَال َحـــــــــــــــقٍّ لَِغ   َجـــــــــــــــَال  ِه بِ

ـــــــــــا َغَصـــــــــــْب    ـــــــــــَزُم اْلَغاِصـــــــــــَب َردُّ َم   َويْل

  

ــــــــــَع الزِّ   )٥٢٧( ــــــــــا بِــــــــــِه اْكَتَســــــــــْب اَيــــــــــَم   َداِت َوَم

ــــــــــــــَرًة، وَ    ــــــــــــــاًصــــــــــــــا، َتلَ َنقْ َيْضــــــــــــــَمُن ُأْج   َف

  

ــــــــــــــــــــٌل َوَبا  )٥٢٨( ــــــــــــــــــــَفاَمجِ  طِ   يــــــــــــــــــــُع َمــــــــــــــــــــا َتَرصَّ

يتكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل يف هذا الباب عن أحكام الغصب، وبدأ أوًال   

  .بتعريف الغصب

  :ما هو الغصب؟ تعريفه كام ذكر الناظم
ـــــــــتِيَال : اْلَغْصـــــــــُب  ـــــــــَىل  ءُ اِالْس ـــــــــاْلَقْهِر َع   بِ

  

ـــــــــــــــْريِ  َحـــــــــــــــقٍّ   )٥٢٦( ـــــــــــــــَال َحـــــــــــــــقٍّ لَِغ   َجـــــــــــــــَال  ِه بِ
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ا شوف ، الغصب هو أخذ اإلنسان االسيتالء عىل حق الغري بالقهر، 

ال الغري وحق الغري  نقول االستيالء بالقهر خيرج الرسقة، الرسقة فيها أخذ 

  .بدون حق لكنها ليست عىل وجه االسيتالء والقهر

ة وهي الفرق بني الرسقة والغصب   .عرفتم الفرق؟ طيب، إًذا هذه مسأ

الء للقهر، عىل حقٍّ لغريه؛ إًذا إذا أخذ شيًئا ال يستحقه إًذا الغصب فيه استي

غريه كأخذ اإلنسان للمباحات، مثًال أخذ إلحياء املوات، استوىل عىل أرض 

  .موات، أو استوىل اإلنسان عىل يعني أخذ لقطة، ليست حقا لغريه، ونحو ذلك

اء من ال بئر، كذلك إذا أخذ اإلنسان حطًبا، احتشاش، االحتطاب، أخذ ا

اء من هنر، إىل آخره   .هذه ليست حقا لغريه.. أخذ ا
ـــــــــتِيَال : اْلَغْصـــــــــُب  ـــــــــَىل  ءُ اِالْس ـــــــــاْلَقْهِر َع   بِ

  

ـــــــــــــــْريِ  َحـــــــــــــــقٍّ   )٥٢٦( ـــــــــــــــَال َحـــــــــــــــقٍّ لَِغ   َجـــــــــــــــَال  ِه بِ

، كل صورة فيها أخذ حق الغري باحلق، كام يأخذ بَِال َحقٍّ : هخرج بقول  

ال من املدين بالقوة إلعطائه أ   .صحاب الديون وهكذاالسلطان مثًال ا

  .يعني اتضح، وضح الوصف هبذا التعريف ؛َجَال : قال

َويْلَزُم  :أوهلا، قال: طيب، ما الذي يلزم الغاصب؟ يلزم الغاصب عدة أمور

  .اْلَغاِصَب َردُّ َما َغَصْب 

  .الغاصب أن يرد املغصوب بزياداتهإًذا أول يشء يلزم 

  .ب شيًئا فإنه يكون َملن ُغصب منهيعني إذا اكتسب الغص ؛َوَما بِِه اْكَتَسْب 
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إذا كانت قد . يعني مثًال إذا غصب ناقة، وجب رد الناقة؛ َردُّ َما َغَصْب 

سمنت جيب أن ترد بزيادهتا، حتى لو سمنت، صارت وزهنا أكرب، تردها 

  .بالزيادة

  .طيب إذا ولدت؟ ترها مع الولد

  اضح؟و. إذا غصب عبًدا، فاكتسب العبد ماًال، فرتده بام كسبه

لزوم أجرة املثل مدة الغصب، : كذلك من األحكام املتعلقة بالغصب

هذا األمر الثاين؛ يضمن أجرة، فيجب عىل الغاصب ضامن  ،َيْضَمُن ُأْجَرةً  :قال

  .أجرة اليشء املغصوب

إنسان غصب سيارة واستخدمها ملدة شهر، نشوف كم أجرة السيارة، 

ف واهللاِ : ننظر يف أجرة السيارة ملدة شهر، قال  أجرة السيارة ملدة شهر أ

ومائتني ريال، إًذا جيب عىل هذا الشخص، أن يدفع األلف ومائتني ريال 

  .لصاحب السيارة التي ُغصبت

أن الغاصب يضمن، يضمن إيش؟ يضمن : كذلك من أحكام الغصب

  .إيش؟ يضمن النقص ويضمن التلف

غصب إذا تلفت العني املغصوبة، وجب عىل الغاصب ضامهنا، افرتض 

سيارة وهذه السيارة إيش صار هلا حادث، احرتقت، أخذها السيل إىل غري 

ه يف : ذلك، نقول يضمن الغاصب لكل حال، حتى ولو مل يتعدَّ ومل يفرط؛ أل

  .األصل معتدي
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كذلك التلف، هذا عرفنا النقص، إذا ُخدشت السيارة، نقصت، صار فيها 

  .ره، فإنه يضمنهإىل آخ.. نقص يف قيمتها، خرب جهاز من أجهزهتا

والنقص هنا يقيده الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل بالنقص يف غري السعر، أما 

  .نقص السعر فال يضمنه الغاصب

  يعني إيش نقص السعر؟

يعني رجل غصب ناقًة مثًال، فانخفضت األسعار، غصب أرض قيمتها 

مليون، حصل انخفاض عام يف سوق العقار، فصار سعر هذه األرض سبعامئة 

ف فأ   واضح؟. ، ال يضمن ثمن ثالثامئة أ

بطالن مجيع . كذلك من أحكام الغصب أن كل ترصفات الغصب باطلة

الترصفات، يعني لو باع الغاصب فالبيع باطل، وهَب اهلبة باطلة، أوقف 

  .الوقف باطلة، أجّر اإلجارة باطلة، وهكذا

  .إًذا هذا ما يتعلق بأحكام الغصب

م، نفرتض أن شخًصا غصب ناقة، ولنرضب مثاًال عىل هذه األحكا

ا أطلب بام : صاحب الناقة ذهب للمحكمة وقال يا فضية الشيخ القايض، أ

  .أطلب رد الناقة: أوًال : يأيت

  .ُحيكم له برد الناقة: نقول

أطلب أن ترد الناقة بزيادهتا؛ ألن الناقة صارت سمينة، يردها : اثنان

  .بسمنها وال يأخذ شيًئا مقابل السمن
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  . تردها سمينة وال تأخذ شيًئا يف مقابل السمن: القايض يقول له

ًضا أطلب أن ترد ولد الناقة الذي وضعته وهي عندك: يقول   .أ

ًضا: يقول   .ترد ولدها أ

ًضا أطلب ثالثة آالف ريال أجرة الناقة خالل هذه املدة: قال   .أ

  .ُحيكم باألجرة، بأجرة املثل: ينظر القايض يف األجرة، يقول

ف ريال مقابل نقص الناقة؛ ألن  الناقة أ: قال ًضا أطلب أن يعوضني بأ

  .مرضت عنده

ينظر القايض ويقدر هذا النقص، فيحكم عليه بضامن النقص، ممكن يكون 

ف ريال، حسب ما يكون   .أ

  .إن هذا أجّر الناقة، أطالب باحلكم ببطالن إجارته للناقة: كذلك يقول له

  .ة، كذلك لو باعها حيكم ببطالن البيعحيكم القايض ببطالن إجارته للناق

ة .. هذا ما يتعلق بأحكام الغصب، وإن شاء اهللا عز وجل ها باقي مسأ

ة وهي إن خفي صاحب : واحدة، اصرب، اصرب، ال تقفل املقطع، بقيت مسأ

ال   .ا

يات التي موضعها  ا ظنيتها ما هي موجودة؛ ألهنا تأيت يف األ طبًعا أ

  .ها هنا تقديًام ومجًعا لألحكام كلها يف موضع واحدالدرس القادم، لكن نذكر

ال، تصدق الغاصب به عنه، يعني رجل غصب ماًال  إذا خفي صاحب ا

ثم بعد ذلك تاب إىل اهللا عز وجل، وأراد أن يتخلص من هذه املظلمة ومل جيد 
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ال: صاحب احلق، نقول متام؟ بنية أن يكون األجر لصاحبه . يتصدق هبذا ا

الللشخص الذي    .ُغصب منه، ثم بعد ذلك إذا جاء الغاصب له أن يأخذ ا

ا تصدقت به: يقول   .واهللا أ

ما آذن بالصدقة، عوضني عنه، فله أن يرد، لكن إن قبل هبذه الصدقة، 

ا أطلب األجر من اهللا أجر هذه الصدقة فإنه يكتفي بذلك: وقال   .أ

نبينا حممٍد، هذا ما يتعلق بالغصب، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢٢() ءُ األربعا(: يوم - ١٧٧: رقم الدرس

ــــُث َخيْ  ــــى َمالِــــٌك َأْو ُمْســــَتِحّق َوَحْي ـــــــــــــ  )٥٢٩(  َف ْق َعنْ   ِحلَـــــــــــــْق  ءً ُه إِْبـــــــــــــَرا َفْلَيَتَصـــــــــــــدَّ

يــــٍك َأْخــــُذ ِشــــْقٍص ُمنَْتِقــــْل  ـــــــــــاِيلِّ   )٥٣٠(  َحــــقُّ َرشِ َ ْ ـــــــــــاْلِعَوِض ا ـــــــــــلِممَّـــــــــــ بِ   ْن َذا َقبِ

ـــــــــْدُفو ـــــــــالثََّمِن اْملَ ـــــــــرْ ،ِ ٌ ُشـــــــــْفَعًة ذُ عبِ   يَلــــــــٍة ُحــــــــِذرْ حِ َجــــــــاَزْت َوإِْســــــــَقاٌط بِ   )٥٣١(  كِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف  رشح النظم اجليل يف الفقه هذا الدرس السابع والسبعون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الشفعة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــُث َخيْ  ــــى َمالِــــٌك َأْو ُمْســــَتِحّق َوَحْي ـــــــــــــ  )٥٢٩(  َف ْق َعنْ   ِحلَـــــــــــــْق  ءً ُه إِْبـــــــــــــَرا َفْلَيَتَصـــــــــــــدَّ

ايض،  طبًعا هذا البيت يتعلق بباب الغصب الذي رشحناه يف الدرس ا

فاظه، حيث قال الناظموقد  ًضا معنى أ  :بينا معنى هذا البيت لكننا نبني أ

الك،  ،َفىَوَحيُْث َخيْ  ال،  ؛َأْو ُمْسَتِحّق خفي عليه ا خفي عليه املستحق هلذا ا

ْق َعنْ  :ماذا يصنع به؟ قال   .ِحلَْق  ءً ُه إِْبَرا َفْليََتَصدَّ

ال املغصوب عن صاحبه، عن مالكه، ال ع ن الغاصب يتصدق هبذا ا

ء لذمته من هذا احلق ء حلقه؛ يعني إبرا   .نفسه؛ إبرا

  :ثم انتقل الناظم وفقه اهللا تعاىل إىل الشفعة فقال

يــــٍك َأْخــــُذ ِشــــْقٍص ُمنَْتِقــــْل  ـــــــــــاِيلِّ   )٥٣٠(  َحــــقُّ َرشِ َ ْ ـــــــــــاْلِعَوِض ا ـــــــــــلِممَّـــــــــــ بِ   ْن َذا َقبِ
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ـــــــــْدُفو ـــــــــالثََّمِن اْملَ ـــــــــرْ ،ِ ٌ ُشـــــــــْفَعًة ذُ عبِ   يَلــــــــٍة ُحــــــــِذرْ حِ إِْســــــــَقاٌط بِ َجــــــــاَزْت وَ   )٥٣١(  كِ

الشفعة ما هي الشفعة؟ قبل ما نذكر يعني رشح التعريف، خلينا نوضحها 

  .بمثال

ورث . فيه شخص اسمه سعيد، مات سعيد وترك ولدين، مها زيد وعمرو

زيد وعمرو هذه األرض التي تروهنا أمامكم، قطعة أرض، َمن مالك قطعة 

ا ملكية شيوع، يعني كل سنتيمرت وكل امللكية هن. األرض هذه؟ زيٌد وعمرو

ملليمرت يف هذه األرض هو ملك لزيد وملك لعمرو، نصفه لزيد ونصفه 

كة الشيوع. لعمرو   .هذه رشا

ام كان عمرو يف مكتب عقاري، فالتقى به شخص اسمه  يف يوم من األ

سمعت أن عندك قطعة أرض ورثتها : بكر يف مكتب عقاري، قال بكٌر لعمرو

يك، قال ا أملك نصفها فقط: من أ ا أشرتي منك النصف : قال بكر. نعم، أ أ

  .الذي متلكه بعرشة ماليني ريال

فق: قال. تفضل هذه عرشة ماليني ريال حينئذ خرج عمرو من ملكية . موا

ى بكر مكانه، فصارت امللكية اآلن شيوع بني زيد وبكر، لكن  هذه األرض وأ

ام زيد رأى بكًرا زيد مسكني ال يدري، زيد ال يعلم هبذا األ مر، يف يوم من األ

ا رصُت : ماذا تريد؟ قال: واقف عند األرض يتفرج وينظر فيها وكذا، قال أ

ا اشرتيُت حصة عمرو. رشيًكا اآلن   .أ
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ا أطالب بالشفعة، حقي بالشفعة معناه أين من حقي : فيقول له زيد واهللاِ أ

الك الوح ا ا كيف هذا . يدأن أخرجك اآلن من هذه األرض، وأكون أ

  .هذه هي الشفعة: الكالم؟ قال

بكم اشرتيت يا بكر . ال، يعطيه العوض: طيب، هل خيرجه جماًنا؟ قال

خذ عرشة ماليني ثم : يقول له. اشرتيتها بعرشة ماليني: حصة عمرو؟ قال

كة بحق الشفعة   .اخرج من األرض، وهكذا خرج بكر من الرشا

ج ب كة اسمه حق الشفعة، إًذا احلق الذي استعمله زيد يف إخرا كر من الرشا

يٍك َأْخُذ ِشْقٍص ُمنْتَِقْل  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل   .َحقُّ َرشِ

ع حصة رشيكه : نتكلم يف الشفعة أوًال عن تعريفه، وهي استحقاق انتزا

ممن انتقلت إليه بعوٍض مايل بثمنه الذي استقر عليه العقد، ال ختاف خالص 

ت فهمت الصورة السابقة، ف همتم املثال، وزيد وبكر وعمرو، خالص أ

  :يكفيك هذا، لكن من باب التوضيح نقول

ع حصة رشيكه السابق  الذي استعمله زيد يف مثالنا السابق هو حقٌّ انتزا

  .اليل هو عمرو، فزيد له حق انتزاع حصة عمرو ممن انتقلت إليه بعوض مايل

وض مايل؟ بعوض اآلن حصة عمرو انتقلت إىل بكر، انتقلت جمانا وال بع

ع هذه احلصة هو الشفعة   .مايل، عرشة مليون ريال، فحق زيد يف انتزا

ال، بثمنه الذي استقر عليه العقد؛ يعني : لكن يستحق انتزاعها جماًنا؟ قال

  .بالثمن الذي دفعه بكٌر ملن؟ لعمرو
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  : هذا معنى قول الناظم

يٍك    .اليل هو زيد ؛َحقُّ َرشِ

ِشْقٍص ، اليل هي احلصة، النصف الذي يملكه عمرو؛ َأْخُذ ِشْقٍص ُمنْتَِقْل 

اِيلِّ  منتقل ممن؟ من عمرو إىل بكر؛ ُمنْتَِقْل  َ ْ ، اليل هي العرشة ماليني ؛بِاْلِعَوِض ا

ء اليل هو بكر؛ ْن َذا َقبِلِممَّ    .يعني ممن قبل الرشا

ة الشفعة   .هذا ما يتعلق بمسأ

ا سنة النبي  عليه الصالة الشفعة ثابتة، دل عىل ثبوهت: أوًال حكم الشفعة

والسالم، وقد جاءت أحاديث متعددة يف الشفعة، وهلا رشوط سيأيت ذكرها يف 

ة وهي حتريم الكيلة  الدرس القادم إن شاء اهللا تعاىل، لكن نحن نبني هنا مسأ

وإسقاٌط بحيلٍة ُحذر، يعني حيرم، التحايل : فيها، حيرم التحايل إلسقاطها، قال

  .إلسقاط حق الشفعة

  .كيف يتحايل عمرو إلسقاط حق الشفعة؟ يتحايل بعدة حيل

يا بكر، : يقول: من احليل التي يمكن استخدامها هنا أن يقول عمرو لبكر

نحن يف الظاهر نعمل عقد هبة، ويف الباطن أخذ منك عرشة . وهبتك األرض

  .ماليني، ليش يف الظاهر عقد هبة؟ ألن الشفعة ال تثبت يف حالة اهلبة

بق معنا ملن انتقل بعوض مايل، إذا انتقل احلق بعوض مايل، الشفعة س

ه تثبت الشفعة   .يعني بيع أل

  .وأما إذا كانت هبة فال تثبت
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  .ال جيوز ذلك: طيب، لو حتايال عىل إسقاطها بإيش؟ باهلبة، نقول

اسمع لك عرشة ماليني، : أو حتايال عىل إسقاطها برفع السعر، يقول

مليون، حتى إذا جاء زيد يطالبك بالشفعة تقول  ولكن سنكتب يف العقد مخسني

مخسني مليوًنا، فلن يستطيع أن يدفع مخسني مليوًنا، فتسقط عنك الشفعة : له

  .بذلك

ة  إًذا ال جيوز التحايل إلسقاطها، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم يف مسأ

 الشفعة، نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون هذا العلم نافًعا ولوجه خالًصا،

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢٣() اخلميس(: يوم - ١٧٨: رقم الدرس
و ـــــــــــطُ ُرشُ ـــــــــــاَكـــــــــــْوُن النَِّصـــــــــــيِب ُممْ : اَه   ِكنَ

  

ُزُه   )٥٣٢( ــــــــَرا ــــــــا -َكــــــــاْألَْرضِ -إِْف ــــــــْن ُدوِن َعنَ   ِم

ـــــــــيِك َقـــــــــْد َجــــــــــَرىُهنَـــــــــَوَكوْ ْ   ِ   ا ِمـــــــــَن الرشَّ

  

)٥٣٣(   َ ىَمت ـــــــــــــِذي اْآلَن اْشـــــــــــــَرتَ ـــــــــــــَل الَّ ـــــــــــــٌك َقْب   لُّ

ـــــــــــــُهنَـــــــــــــَوَكوْ      ِري َعـــــــــــــَىل اْســـــــــــــتِْعَجالِ ا َجتْ

  

ــــــــــــــــــالِ ْقــــــــــــــــــنَ َوَكــــــــــــــــــْوُن   )٥٣٤( َ ْ ــــــــــــــــــٍة بِا   ِل ِحصَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ائة يف رشح  احلمد هللا، هذا الدرس هو الدرس الثامن والسبعون بعد ا

بإذن اهللا عز وجل عن رشوط الشفعة، النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه 

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف رشوط الشفعة
و ـــــــــــطُ ُرشُ ـــــــــــاَكـــــــــــْوُن النَِّصـــــــــــيِب ُممْ : اَه   ِكنَ

  

ُزُه   )٥٣٢( ــــــــَرا ــــــــا -َكــــــــاْألَْرضِ -إِْف ــــــــْن ُدوِن َعنَ   ِم

ـــــــــيِك َقـــــــــْد َجــــــــــَرىُهنَـــــــــَوَكوْ ْ   ِ   ا ِمـــــــــَن الرشَّ

  

)٥٣٣(   َ ىَمت ـــــــــــــِذي اْآلَن اْشـــــــــــــَرتَ ـــــــــــــَل الَّ ـــــــــــــٌك َقْب   لُّ

ـــــــــــــُهنَـــــــــــــَوَكوْ      ِري َعـــــــــــــَىل اْســـــــــــــتِْعَجالِ ا َجتْ

  

ــــــــــــــــــالِ ْقــــــــــــــــــنَ َوَكــــــــــــــــــْوُن   )٥٣٤( َ ْ ــــــــــــــــــٍة بِا   ِل ِحصَّ

م التي ذكرها الناظم هي ما يأيت، أول    رشوط الشفعة أهيا اإلخوة الكرا

  .رشط من رشوط الشفعة أن تكون الشفعة يف عقاٍر جتب قسمته

ى أوضح لكم يعني إيش يف عقار جتب قسمته؟ شوفوا يا مجاعة اخلري، حت

ف، ما جيب  هذه القضية، عندنا أموال ال يمكن قسمتها إال برتايض بني األطرا

القسمة فيها عىل الطرفني، يعني مثًال لو أن رجلني اشرتيا سيارة، وبعد فرتة 

ت تركب : أركب فيها بالنهار، وهذا يقول: صار بينهام خالف، هذا يقول ال، أ

ا أركب يف النهار، وهك   .ذايف الليل وأ
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: ما الفيصل بينهام؟ إيش الفيصل؟ هل نقدر نقسم السيارة نصفني، نقول

ت خذ نصف؟ ال يمكن هذا ت خذ نصف، وأ   .أ

  واضح؟. إًذا ال يمكن قسمة السيارة قسمة إجبار

بخالف ما لو كان عندنا أرض واسعة، فإننا يمكن أن نقسم هذه األرض 

، رشقي وغريب، الواسعة، واهللا هذا نصف وهذا نصف، شاميل وجنويب

  واضح؟

طيب، الشفعة تثبت يف أي نوع؟ الشفعة تثبت يف العقارات فقط التي 

  .متكن قسمتها

  :وهذا معنى قول الناظم
و ـــــــــــطُ ُرشُ ـــــــــــاَكـــــــــــْوُن النَِّصـــــــــــيِب ُممْ : اَه   ِكنَ

  

ُزُه   )٥٣٢( ــــــــَرا ــــــــا -َكــــــــاْألَْرضِ -إِْف ــــــــْن ُدوِن َعنَ   ِم

زه كام ذكرنا يف السي   ارة، فهذا ال تثبت فيه أما اليشء الذي ال يمكن إفرا

الشفعة، وهلذا لو أن رجلني اشرتيا سيارة، أحد هذين الرجلني باع حصته من 

  .ال تثبت الشفعة: السيارة، هل تثبت الشفعة لآلخر؟ نقول

أن تكون الشفعة قد تقدمها ملٌك، تقدمها ملك : الثاين من رشوط الشفعة

ايض عندنا زيد وعمرو الشفيع، أما لو فرضنا، تذكرون املثال يف الدرس ا

يهام، لو فرضنا أن زيًدا باع وعمًرا باع حصته، كل واحد فيهم  وورثا أرًضا من أ

باع حصته، ويف وقت واحد ويف صفقة واحدة، فحينئذ هذان املشرتيان اللذان 
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صار رشكاء يف األرض مل تتقدم ملكية أحدمها عىل األرض، فال يصح أن نثبت 

  :ى قول الناظمالشفعة ألحدمها، وهذا معن
ـــــــــيِك َقـــــــــْد َجــــــــــَرىُهنَـــــــــَوَكوْ ْ ِ   ا ِمـــــــــَن الرشَّ

  

)٥٣٣(   َ ىَمت ـــــــــــــِذي اْآلَن اْشـــــــــــــَرتَ ـــــــــــــَل الَّ ـــــــــــــٌك َقْب   لُّ

أن يطلبها فور علمه، تذكرون زيًدا، لو : الرشط الثالث من رشوط الشفعة  

كة األرض، قال ا علم بدخول بكر معه يف رشا ا ما أراح : أن علم زيًدا  واهللا أ

تظر سنة، سنتني، يمكن ترتفع قيمة األرض، يمكن كذا، أكلمه اآلن،  يعني أ

  .وأكلمه بعد ذلك

إذا علم باألمر ومل يتكلم فيه ومل يطالب بالشفعة سقطت شفعته، : نقول

  :وهذا معنى قول الناظم

  .يعني عىل الفور: عىل استعجال ؛ِري َعَىل اْستِْعَجالِ ا َجتْ ُهنَ َوَكوْ 

بع احلصة بعوٍض مايل، تنتقل احلصة يعني  أن يكون انتقال: الرشط الرا

ا باع حصته، باعها بعوض مايل، بفلوس،  ايض ذكرناه  عمرو يف الدرس ا

بملغ، أما لو أن احلق أو النصيب انتقل هببة بغري عوض مايل، فال تثبت الشفعة، 

الِ قْ نَ َوَكْوُن  :وهذا معنى قوله َ ْ ٍة بِا   .ِل ِحصَّ

يا ت يف الدرس القادم إن شاء اهللا، وهو هناك رشط آخر سيذكر يف األ

كة، وقال  ا دخل بكر يف الرشا أخذ مجيع الشقص، لو فرضنا أن زيًدا جاء لبكر 

كة: له حقي عرشة مليون : قال. يا بكر، أريد أن أعطيك حقك وخترج من الرشا

ا أعطيك مخسة مليون وخترج من : قال. ريال ا ما عندي عرشة مليون، أ أ
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. ال يلزم، بل تسقط الشفعة حينئذ: بكر ذلك؟ نقول هل يلزم. نصف حقك

  .هذا الرشط اخلامس

  .أن تكون قبل ترصف املشرتي هببٍة أو وقٍف أو رهنٍ : الرشط السادس

يعني لو أن بكًرا بعد ما اشرتى األرض، يعني اشرتى حصة عمرو من 

ذ حينئ: األرض أوقفها وقًفا أو وهبها لشخٍص آخر، أو رهنها عىل ديٍن، فنقول

  .ال تثبت الشفعة؛ ألن الشفعة ال تثبت إال قبل هذه الترصفات

ة الشفعة، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله  هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم يف مسأ

ه وصحبه  علًام نافًعا ولوجه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ وىلادى األُمج /  ٢٥() السبت(: يوم - ١٧٩: رقم الدرس

ـــــــَوَكوْ  ـــــــلِّ  ا ِيفِ ُهنَ َمنْ أْ يِعـــــــِه ِمـــــــْن ُدوِن تَ َمجِ   )٥٣٥(  ِشـــــــْقٍص بِـــــــالثََّمنْ  ُك   ِجيـــــــِل الــــــــزَّ

ــــــــــــْن ُمْشــــــــــــَرتِ يَ  َملْ وَ  ــــــــــــٌف ِم ــــــــــــْع َتَرصُّ   َبـــــــــٍة َأْو َرْهـــــــــٍن أْو َوْقـــــــــٍف َحـــــــــِريِهبِ   )٥٣٦(  َق

ِــــــــــــــْف َوِديَعــــــــــــــًة ُتَســــــــــــــ  )٥٣٧(  ُعـــــــــِرْف  ااًنــــــــاِحلْفـــــــــِظ َجمَّ  َتْوكِيُلــــــــُه ِيفِ  ــــــــــــــِذي َأ   نُّ لِلَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

  .من ُنخب العلم التي ُتلتقط*** اليوم علٌم وغًدا مثُلـه 

ل املرء هبا حكمًة    .وإنام السيل اجتامع النقط*** ُحيصِّ

ي ات يف اليوم، تأخذ درًسا خمتًرصا يف مخس دقائق ترى كونك حتفظ ثالثة أ

  .هذا يوم مع يوم جتمع هذا مع هذا، حتّصل بإذن اهللا عز وجل العلم

واإلنسان ينبغي له يف حتصيل العلم أن يتصف بصفة مهمة جدا لطالب 

  .العلم، وهي املواصلة واالستمرار، أسأل اهللا أن يثبتنا وإياكم

ري عن تتمة رشوط الشفعة، ثم عن تعريف طيب، درسنا اليوم خمترص ويس

  .الوديعة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف ذكر رشوط الشفعة

ـــــــَوَكوْ  ـــــــلِّ  ا ِيفِ ُهنَ َمنْ أْ يِعـــــــِه ِمـــــــْن ُدوِن تَ َمجِ   )٥٣٥(  ِشـــــــْقٍص بِـــــــالثََّمنْ  ُك   ِجيـــــــِل الــــــــزَّ

ــــــــــــْن ُمْشــــــــــــَرتِ يَ  َملْ وَ  ــــــــــــٌف ِم ــــــــــــْع َتَرصُّ   ْقـــــــــٍف َحـــــــــِريَبـــــــــٍة َأْو َرْهـــــــــٍن أْو وَ ِهبِ   )٥٣٦(  َق

  الوديعة
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ِــــــــــــــْف   )٥٣٧(  ُعـــــــــِرْف  ااًنــــــــاِحلْفـــــــــِظ َجمَّ  َتْوكِيُلــــــــُه ِيفِ  ــــــــــــــِذي َأ   َوِديَعــــــــــــــًة ُتَســــــــــــــنُّ لِلَّ

  .إىل آخر كالمه

طبًعا ذكرنا رشوط الشفعة أن تكون يف عقاٍر جتب قسمته، وأن يتقدم ملُك 

الشفيع، أن يطلبها فور علمه، كون انتقال احلصة بعوض مايل، أخذ مجيع 

  :شقص، وهذا الذي ذكره الناظم هنا يف قولهال

ـــــــَوَكوْ  ـــــــلِّ  ا ِيفِ ُهنَ َمنْ أْ يِعـــــــِه ِمـــــــْن ُدوِن تَ َمجِ   )٥٣٥(  ِشـــــــْقٍص بِـــــــالثََّمنْ  ُك   ِجيـــــــِل الــــــــزَّ

يعني أخذ مجيع الشقص، تأخذ كل احلصة العرشة نصف حصة عمرو 

واهللاِ أخذ نصفها، والنصف : تأخذها كلها بعرشة ماليني، ما يصح إنك تقول

  :والناظم يقول. دفعه اآلن، والنصف الثاين بعدين، ال ما ينفعأ

ـــــــَوَكوْ  ـــــــلِّ  ا ِيفِ ُهنَ َمنْ أْ يِعـــــــِه ِمـــــــْن ُدوِن تَ َمجِ   )٥٣٥(  ِشـــــــْقٍص بِـــــــالثََّمنْ  ُك   ِجيـــــــِل الــــــــزَّ

ا أطلب الشفعة اآلن، ولكني : ما تقول ًضا هذا، أ ا أدفع لك أ واهللا أ

  .الشفعة أدفع لك الحًقا، ال إذا ما عندك اآلن تسقط

ًضا أن تكون الشفعة واملطالبة هبا قبل ترصف املشرتي  من الرشوط أ

  :باهلبة أو الوقف أو الرهن، وهذا معنى قوله

ــــــــــــْن ُمْشــــــــــــَرتِ يَ  َملْ وَ  ــــــــــــٌف ِم ــــــــــــْع َتَرصُّ   َبـــــــــٍة َأْو َرْهـــــــــٍن أْو َوْقـــــــــٍف َحـــــــــِريِهبِ   )٥٣٦(  َق

ايض   .وبيناه يف الدرس ا

 اانً اِحلْفِظ َجمَّ  َتْوكِيُلُه ِيفِ  :ه اهللا تعاىل بقولهعّرفها الناظم وفق: بالنسبة للوديعة

  .َوِديَعةً  ُعِرْف 
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م معروفة واضحة، أن تأخذ مالك وتضعه عند : الوديعة أهيا اإلخوة الكرا

هذه هي الوديعة . يا فالن، احفظ مايل عندك: شخص، توكله يف حفظه، تقول

  .باختصار وبسهولة

  .اانً اِحلْفِظ َجمَّ  َتْوكِيُلُه ِيفِ 

اذا قال الناظم جماًنا؟ الوديعة إذا كان فيها عوض فإهنا عقد إجارة، يعني 

خذ هذه السيارة احفظها عندك، أعطيك يف اليوم مائة ريال، هذه إجارة، : تقول

  . هذه إيش؟ وهلذا إذا كانت جماًنا ُتعترب وديعة، إذا كانت بأجرة فإهنا إجارة

  .َوِديَعةً  ُعِرْف  اانً اِحلْفِظ َجمَّ  َتْوكِيُلُه ِيفِ 

  ما حكم الوديعة؟ 

ف؛ يعني ُتسن وُتستحب، لكن ليس لكل أحدٍ : قال   .ُتسن للذي أ

ف من نفسه إيش؟ األمانة، واحلفظ   .للذي أ

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا ولوجه 

ه وصحب   .ه أمجعنيخالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٧٥٦  

  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢٦() األحد(: يوم - ١٨٠: رقم الدرس

ـــــــــــْدَرَة َواْلَعَداَلـــــــــــةْ نَ  ِمـــــــــــنْ  و  )٥٣٨(  ْفِســـــــــــِه اْلُق ـــــــــْس ُرشُ ـــــــــةْ طَ َوِق   َهـــــــــا َعـــــــــَىل اْلَوَكاَل

َهـــــــــــــــا لَِعْجـــــــــــــــِزِه َعـــــــــــــــْن   )٥٣٩(  ْرِز اْملِْثـــــــــــــلِ ِحـــــــــــــْفـــــــــــــُظ بِ ُم اْحلِ ْلـــــــــــــزَ َوي ـــــــــــــــَوَردُّ   لِ َمحْ

ـــــــــــــَي َأَما ْط َمـــــــــــــا اؤمتـــــــــــــن  )٥٤٠(  َفـــــــــــــَال َضـــــــــــــَامَن إِنْ  َنـــــــــــــةْ َ ٌَوْه   َملْ َيَتعـــــــــــــدَّ أو ُيَفـــــــــــــرِّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  احلمد هللا، هذا الدرس هو الثامنون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أحكام الوديعة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــْدَرَة َواْلَعَداَلـــــــــــةْ فْ نَ  ِمـــــــــــنْ  و  )٥٣٨(  ِســـــــــــِه اْلُق ـــــــــْس ُرشُ ـــــــــةْ طَ َوِق   َهـــــــــا َعـــــــــَىل اْلَوَكاَل

َهـــــــــــــــا لَِعْجـــــــــــــــِزِه َعـــــــــــــــْن   )٥٣٩(  ْرِز اْملِْثـــــــــــــلِ ِحـــــــــــــْفـــــــــــــُظ بِ ُم اْحلِ ْلـــــــــــــزَ َوي ـــــــــــــــَوَردُّ   لِ َمحْ

ـــــــــــــَي َأَما ْط َمـــــــــــــا اؤمتـــــــــــــن  )٥٤٠(  َفـــــــــــــَال َضـــــــــــــَامَن إِنْ  َنـــــــــــــةْ َ ٌَوْه   َملْ َيَتعـــــــــــــدَّ أو ُيَفـــــــــــــرِّ

ايض واآلن  الوديعة أهيا اإلخوة الكرام سبق معنا تعريفها يف الدرس ا

ايض أن الوديعة ُتسن  نتكلم عن حكمها، بل حتى احلكم سبق يف الدرس ا

  :ملن عرف عىل نفسه القدرة واألمانة، وهذا معنى قول الناظم

ِْف    .ُتَسنُّ لِلَِّذي َأ

  :ثم قال

ه قادر يعني يُ  ؛ْفِسِه اْلُقْدَرَة َواْلَعَداَلةْ نَ  ِمنْ  ه ثقة، وأ ستحب قبوهلا ملن علم أ

ف  .عىل حفظها   .ْفِسِه اْلُقْدَرَة َواْلَعَداَلةْ نَ  ِمنْ ملن أ

  .القدرة واألمانة
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  :ما هي رشوط الوديعة؟ قال الناظم

و   .َها َعَىل اْلَوَكاَلةْ طَ َوقِْس ُرشُ

  قس رشوطها عىل الوكالة؟: اذا نقول

إًذا الوديعة هي يف احلقيقة . اًنا ُعرفألن الوديعة هي توكيله يف احلفظ جم

رشوط الوكالة، وقد سبق معنا يف رشوط الوكالة : توكيٌل يف احلفظ، وهلذا نقول

ه ُيشرتط يف املوكل أن يكون جائز الترصف فيام وّكل فيه   .أ

  .فاخلالصة أن ُيشرتط حينئذ يف الوديعة أن يكون جائز الترصف

  .ْرِز اْملِْثلِ حِ ْفُظ بِ اْحلِ  :املوَدع؟ قالطيب ما هي الواجبات التي تلزم عىل 

إذا أخذت وديعة فإنك حتفظها يف املكان الذي جرت العادة باحلفظ فيه، 

يعني لو أخذت مثًال سواك أمانة، تضعه يف جيبك عادي، لكن لو أخذت 

مليون ريال، ما تضعه يف جيبك؛ ألن اجليب حرٌز املثل بالنسبة للسواك، لكنه 

  بالنسبة ملليون ريال، واضح؟ ليس حرز املثل 

  .فتحفظ كل يشء يف حرز مثله الذي جرت العادة أن ُحيفظ فيه

ُم ْلزَ َوي :األمر الثاين مما يلزم املوَدع، بعد لزوم احلفظ بحرز املثل، قال

  .ْرِز اْملِْثلِ حِ ْفُظ بِ اْحلِ 

َها لَِعْجزِ  :هو رد الوديعة إذا عجز عن حفظها، قال: األمر الثاين ِه َعْن َوَردُّ

  .لِ َمحْ 
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إذا عجز عن محل الوديعة، هذه األمانة فإنه يردها إىل صاحبها؛ لتربأ 

  .الذمة

طيب بالنسبة ليد املستوَدع الشخص الذي أخذ الوديعة، هل يده عليها يد 

  أمانة أم يد ضامن؟

  :قال الناظم. هي يد أمانة: اجلواب

ـــــــــــــَي َأَما ْط َمـــــــــــــا اؤمتـــــــــــــنَملْ يَ   )٥٤٠(  َفـــــــــــــَال َضـــــــــــــَامَن إِنْ  َنـــــــــــــةْ َ ٌَوْه   َتعـــــــــــــدَّ أو ُيَفـــــــــــــرِّ

ًرا أن يد األمانة ال يضمن صاحبها إال إذا تعدى أو فّرط   .سبق معنا مرا

إًذا املوَدع أو املستودع يده عىل الوديعة التي حيفظها يد أمانة، إذا تعدى أو 

  .ال يضمن ذلك: فرط فيها يضمن، لكن إن مل يتعد ومل يفرط ثم تلفت، نقول

درسنا اليوم يف الوديعة، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام هذا ما يتعلق ب

ه وصحبه  نافًعا ولوجه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢٧() االثنني(: يوم - ١٨١: رقم الدرس

ــــــــــــــــَردٍّ قْ يُ  ـــــْف َأْو َعـــــَدِم التَّ   )٥٤١(  َأْو َتَلــــــــــــــــْف  َبــــــــــــــــُل َقْوُلــــــــــــــــُه بِ ــا إِْن َحَل   ْفـــــِريِط ِفيَهـــ

ـــــــــــــ ٍل ُعِقـــــــــــــْل  ءٍ ُجْعـــــــــــــٌل لَِيشْ ـــــــــــْل   )٥٤٢(  ُمَتَمـــــــــــــوَّ ـــــــــــْو ُجِه ـــــــــــتِمُّ َعَمـــــــــــًال َوَل ـــــــــــْن ُي   ِملَ

ــــــــــــٍة َأْو َال، ُرِســــــــــــمْ  ِيفِ  ٍة َمْعُلوَم ــــــــــــدَّ ـــــــــــــــ  )٥٤٣(  ُم ُزَهـــــــــــــــا َممَّ ـــــــــــــــًة َجَوا ـــــــــــــــمْ َجَعاَل   ا ُعلِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس احلادي والثامنون بعد ا

إيش هي األشياء . احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن قبول قول املوَدع

التي ُيقبل فيها قول املوَدع؟ الشخص الذي ُأودعت عنه الوديعة، ثم نتكلم 

  .هللا عز وجل عن اجلعالةبإذن ا

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــــــَردٍّ قْ يُ  ـــــْف   )٥٤١(  َأْو َتَلــــــــــــــــْف  َبــــــــــــــــُل َقْوُلــــــــــــــــُه بِ ــا إِْن َحَل   َأْو َعـــــَدِم التَّْفـــــِريِط ِفيَهـــ

  اجلعالة

ـــــــــــــَج  ٍل ُعِقـــــــــــــْل  ءٍ ْعـــــــــــــٌل لَِيشْ ـــــــــــْل   )٥٤٢(  ُمَتَمـــــــــــــوَّ ـــــــــــْو ُجِه ـــــــــــتِمُّ َعَمـــــــــــًال َوَل ـــــــــــْن ُي   ِملَ

ــــــــــــٍة  ِيفِ  ٍة َمْعُلوَم ــــــــــــدَّ ـــــــــــــــ  )٥٤٣(  َأْو َال، ُرِســــــــــــمْ ُم ُزَهـــــــــــــــا َممَّ ـــــــــــــــًة َجَوا ـــــــــــــــمْ َجَعاَل   ا ُعلِ

م هنا أوًال عن قبول قول املودع، ما الذي ُيقبل  الكالم أهيا اإلخوة الكرا

إذا ادعى املودع عنه رد الوديعة . قول املودع فيه؟ ُيقبل قول املودع أوًال يف الرد

  .فإنه ُيقبل قوله يف ذلك
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لف، إذا أعطيَت لشخص وديعة ثم جئت لتطلبها كذلك ُيقبل قوله يف الت

  فهل يضمن وال ما يضمن؟. تلفت، من غري تعدٍّ مني وال تفريط: منه، فقال

  ال يضمن، هل ُيقبل قوله يف ادعاء التلف؟

  .ُيقبل قوله يف ادعاء التلف

: لقد تلفت الوديعة، أو قال: إذا قلَت له. كذلك ُيقبل قوله يف عدم التفريط

نعم، تلفت ولكنك فرطت يف حفظها فتلفت بتفريٍط : ة فقلَت تلفت الوديع

  .منك، فادعى هو عدم التفريط

ا مل أفرط، بل حافظُت عليها بقدر اإلمكان فهنا ُيقبل قوله يف : قال ًدا أ أ

د قبول قوله بيمينه: عدم التفريط، لكن حينام نقول   .بقبول قوله، فاملرا

   :وهلذا قال الناظم

ــــــــــــــــَردٍّ َبــــــــــــــــُل َقْوُلــــــــــــــــُه قْ يُ  ـــــْف   )٥٤١(  َأْو َتَلــــــــــــــــْف  بِ ــا إِْن َحَل   َأْو َعـــــَدِم التَّْفـــــِريِط ِفيَهـــ

كر، وإذا قلنا يف شخص ُيقبل قوله،  وهذه قاعدة أن اليمني عىل َمن أ

د بذلك مع يمينه   .فاملرا

ننتقل بعد ذلك إىل اجلعالة، تكلم الناظم وفقه اهللا تعاىل أوًال عن تعريف 

  .اجلعالة

   :قال ما تعريف اجلعالة؟

ـــــــــــــ ٍل ُعِقـــــــــــــْل  ءٍ ُجْعـــــــــــــٌل لَِيشْ ـــــــــــْل   )٥٤٢(  ُمَتَمـــــــــــــوَّ ـــــــــــْو ُجِه ـــــــــــتِمُّ َعَمـــــــــــًال َوَل ـــــــــــْن ُي   ِملَ

ــــــــــــٍة َأْو َال، ُرِســــــــــــمْ  ِيفِ  ٍة َمْعُلوَم ــــــــــــدَّ ـــــــــــــــ  )٥٤٣(  ُم ُزَهـــــــــــــــا َممَّ ـــــــــــــــًة َجَوا ـــــــــــــــمْ َجَعاَل   ا ُعلِ
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جعٌل ماٍل معلوٍم َملن يعمل له عمًال ولو : عّرفها صاحب الروض بقوله

  .و جمهولةجمهوًال أو مدة ول

ف : إذا قال شخٌص : يعني بعبارة أخرى نقول َمن وجد حمفظتي فله أ

ف  ف ريال، جعُل ماٍل معلوم، هو جعَل ماًال معلوًما اليل هو أ ريال، هنا أ

ريال، َملن يعمل له عمًال، اليل هو أن جيد املحفظة، ولو جمهوًال، ولو كان 

سُيبذل، هل سريكب  البحث عن املحفظة هذه جمهول من جهة العمل الذي

  السيارة؟ هل سيبحث يف داخل البيت؟ هل سبيحث يف خارج البيت؟ واضح؟

يعني َمن اشتغل معي يف محل احلطب من الصباح إىل : أو مدة ولو جمهولة

ف ريال، أو يقول ف ريال : العرص، فله مني أ واهللا َمن وجد املحفظة فله أ

  .دون أن حيدد املدة فتكون هنا املدة جمهولة

إًذا املدة قد تكون معلومة وقد تكون جمهولة، العمل الذي سُيبذل قد 

  .يكون معلوًما، وقد يكون جمهوًال، وهذا من الفروق بني اجلعالة واإلجارة

لٍ  ءٍ ُجْعٌل لَِيشْ  :قال الناظم لٍ ؛ ُمتََموَّ   .مال معلوم. يعني مال حمرتم: ُمتََموَّ

ه مل ُيعلم فاملجهول ال ُيقال. يعني مال معلوم: ُعِقْل    .إنه ُعقل؛ أل

ملن يتم عمًال؛ : شوف الحظ تعبري الناظم مجيل هنا يف قوله: ِملَْن ُيتِمُّ َعَمًال 

  .يعني أن استحقاق اجلعالة مرتب عىل إمتام العمل
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إيش املطلوب . يعني ولو ُجهل هذا العمل املطلوب. ولو ُجهل: قال

املحفظة، ما هو العمل منك؟ نحن نحدد لك الثمرة، املطلوب منك إنك جتد 

  .الذي تبذله يف سبيل ذلك، هذا مل حيدده

يعني قد تكون املدة حمددة وقد تكون املدة مفتوحة : يف مدة معلومة أو ال

اليل جيد حمفظتي خالل هذا اليوم، أو الذي جيد حمفظتي دون : وجمهولة، أقول

  .حتديد يوم

  .ُرسم جعالة: قال

  .عالةهذا الكالم هو الذي ُتعرف به اجل

ُزَها َممَّ  :قال الناظم. اجلعالة جائزة: حكم اجلعالة   .ا ُعلِمْ َجَوا

َوِملَْن َجاَء بِِه ِمحُْل َبِعٍري {: واستدلوا عىل جواز اجلعالة بقول اهللا عز وجل

َا بِِه َزِعيٌم    ].٧٢: يوسف[} )٧٢(َوَأ

نبينا  هذا ما يتعلق بدرسنا يف هذا اليوم، واُهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢٨() ءُ الثالثا(: يوم - ١٨٢: رقم الدرس

ــــــــــِي َضــــــــــائٍِق َوَســــــــــْعِي َســــــــــابِِق   )٥٤٤(  آبِـــــــــــــــــــــِق  َكَحــــــــــــــــــــبِْس َمــــــــــــــــــــاِرٍق َوَردِّ    َوَرْق

ـــــــــــَوَكوْ  ـــــــــــِف ُهنَ ــــــاِل ِمــــــْن ُمَعـــــــرَّ   )٥٤٥(  ا ِمـــــــــــْن َجـــــــــــائِِز التََّرصُّ َ ْ ٌط َوَكــــــْوُن ا   ِف َرشْ

ِة َأْو بِاْلَعَمـــــــــــــــلِ  ُـــــــــــــــدَّ   َوَجــــــــــــاَز َفْســــــــــــٌخ ِمــــــــــــنُْهَام َفْلُيْعــــــــــــَدلِ   )٥٤٦(  َال اْلِعْلـــــــــــــــُم بِاْمل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائة يف رشح  احلمد هللا، هذا الدرس هو الدرس الثاين والثامنون بعد ا

  .النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اجلعالة

  :قال الناظم وفقه اهللا، طبًعا رشوط اجلعالة، قال الناظم

ــــــــــِي َضــــــــــائٍِق َوَســــــــــْعِي َســــــــــابِِق   )٥٤٤(  آبِـــــــــــــــــــــِق  َكَحــــــــــــــــــــبِْس َمــــــــــــــــــــاِرٍق َوَردِّ    َوَرْق

ـــــــــــَوَكوْ  ـــــــــــِف ُهنَ ِف   )٥٤٥(  ا ِمـــــــــــْن َجـــــــــــائِِز التََّرصُّ ــــــاِل ِمــــــْن ُمَعـــــــرَّ َ ْ ٌط َوَكــــــْوُن ا   َرشْ

ِة َأْو بِاْلَعَمـــــــــــــــ ُـــــــــــــــدَّ   َوَجــــــــــــاَز َفْســــــــــــٌخ ِمــــــــــــنُْهَام َفْلُيْعــــــــــــَدلِ   )٥٤٦(  لِ َال اْلِعْلـــــــــــــــُم بِاْمل

  :يذكر الناظم هنا بعض األمثلة للجعالة، قال

ُزَها َممَّ    .َكَحبِْس َماِرٍق  ا ُعلِمْ َجَوا

ف ريال، هذا مثال   .َمن يقبض عىل هذا اللص ويسلمه للحبس، فله أ

مائة ريال، هذا َمن وجد عبدي اآلبق فله : ضاع العبد اآلبق، قال ؛آبِِق  َوَردِّ 

  .كذلك

ف ريال: يقول؛ َوَرْقِي َضائٍِق    .َمن رقى مرييض فله أ

ي السابق؛ يعني سعي وعمل يقدمه شخص َمن يسبق ؛ سعَوَسْعِي َسابِِق 

  .إىل تقديم هذا العمل، فله إيش؟ كذا وكذا
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  .وهذا البيت احلقيقة كله أمثلة للجعالة

، ما الذي ُيشرتط وما الذي ثم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل رشوط اجلعالة

  .ال ُيشرتط

   :أما الذي ُيشرتط فقال

ـــــــــــَوَكوْ  ـــــــــــِف ُهنَ ِف   )٥٤٥(  ا ِمـــــــــــْن َجـــــــــــائِِز التََّرصُّ ــــــاِل ِمــــــْن ُمَعـــــــرَّ َ ْ ٌط َوَكــــــْوُن ا   َرشْ

اجلاعل الذي يعلن عن هذا . أن تكون من جائز الترصف: الرشط األول

ايل البد أن يكون جائز الترصف، وقد سبق  معنا أن جائز الترصف هو املبلغ ا

  .احلر املكلف الرشيد

ف: الرشط الثاين ال من معرَّ ال معلوًما، وكون ا يعني وكون . أن يكون ا

ال من يشء معّرف ومعلوم   .ا

َمن وجد حمفظتي الضائعة فله : إًذا كون اجلعل معلوًما، فال يصح أن يقول

ال ندري، فال تصح  املبلغ املوجود فيها، طيب املبلغ املوجود فيها، كم؟

  .اجلعالة عىل هذا النحو

ةِ  :هناك أمور ال ُتشرتط، قال   .َال اْلِعْلُم بِاْملُدَّ

َمن وجد حمفظتي ومل أحدد مدة : إًذا ال ُيشرتط العلم باملدة، فلو قلُت لكم

  .فال بأس
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: وكذلك ال ُيشرتط العلم بالعمل، فالعلم بالعمل ليس رشًطا كام لو قلُت 

هذا عمٌل . ، َما العمل الذي سيبذله يف سبيل وجود املحظفةَمن وجد حمفظتي

  .الذي ُيبذل غري معلوم

َوَجاَز َفْسٌخ  :ثم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل أن اجلعالة عقٌد جائز، فقال

يعني جيوز لكل واحد من الطرفني فسُخ اجلعالة، فليعدل عنها ؛ ِمنُْهَام َفْليُْعَدلِ 

  .ُترتك إذا ُفسخت إذا ُفسخت، ُيعدل عنها يعني

هذا ما يتعلق بباب اجلعالة، ونسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا، 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى األوىلُمج /  ٢٩() ءُ األربعا(: يوم - ١٨٣: رقم الدرس
ــــنْ  ــــِن اْختَِصاَصــــاٍت َوَع ــــْت َع   َأْرٌض َخَل

  

  ٍك ِملَْعُصــــــــــــوٍم َمــــــــــــَواٌت َفــــــــــــاْعَلَمنْ ِمْلــــــــــــ  )٥٤٧(

ـــــــــِي َأْرًضـــــــــا َيْمَتلِْكَهـــــــــا ُمْكَمـــــــــَال      َمـــــــــْن ُحيْ

  

ْعــــــــــــــِدِن َكــــــــــــــاْملِْلِح َفــــــــــــــَال   )٥٤٨(   َال َظــــــــــــــاِهَر اْملَ

َمـــــــــــــــــــاِم إِْقَطـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــنْ  عٌ َوَجـــــــــــــــــــاَز لِْإلِ   ِملَ

  

ًتــــــــــ  )٥٤٩( ــــــــــي َمَوا ِي   ى َمْرًعــــــــــى ُأِمــــــــــنْ ِمحَــــــــــوَ  اُحيْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ائة يف رشح النظم اجليل احلمد هللا، ه ذا الدرس هو الثالث والثامنون بعد ا

  .يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن إحياء املوات

  :قال الناظم
ــــنْ  ــــِن اْختَِصاَصــــاٍت َوَع ــــْت َع   َأْرٌض َخَل

  

  ِمْلــــــــــــٍك ِملَْعُصــــــــــــوٍم َمــــــــــــَواٌت َفــــــــــــاْعَلَمنْ   )٥٤٧(

ـــــــــِي َأْرًضـــــــــا َيْمَتلِْكَهـــــــــا مُ      ْكَمـــــــــَال َمـــــــــْن ُحيْ

  

ْعــــــــــــــِدِن َكــــــــــــــاْملِْلِح َفــــــــــــــَال   )٥٤٨(   َال َظــــــــــــــاِهَر اْملَ

َمـــــــــــــــــــاِم إِْقَطـــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــنْ  عٌ َوَجـــــــــــــــــــاَز لِْإلِ   ِملَ

  

ًتــــــــــ  )٥٤٩( ــــــــــي َمَوا ِي   ى َمْرًعــــــــــى ُأِمــــــــــنْ ِمحَــــــــــوَ  اُحيْ

واع   عندنا أرض مملوكة : بالنسبة لألرايض أهيا اإلخوة والفوات، هلا أ

ه   :قال لشخص، فهذه ما تدخل معنا يف إحياء املوات؛ أل
ــــنْ  ــــِن اْختَِصاَصــــاٍت َوَع ــــْت َع   َأْرٌض َخَل

  

  ِمْلــــــــــــٍك ِملَْعُصــــــــــــوٍم َمــــــــــــَواٌت َفــــــــــــاْعَلَمنْ   )٥٤٧(

فأي أرض مملوكة ملعصوم؛ يعني مسلم أو ذمي أو نحوه، فهذا ال تدخل   

معنا يف املوات، هذه تبقى عىل ملك صاحبها، حتى لو كانت دامرة ليست حية 

  .وليست مزروعة

ت، وال تدخل معنا يف ما دامت مملوكة لشخ ص فإهنا ال تدخل يف املوا

  .إحياء املوات
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طيب، عندنا أرض ليست مملوكة لكنها خمتصة بشخص، يعني مثًال اإلمام 

خذ : أعطى أرًضا لشخص، قال) اإلمام األعظم للمسلمني، ويل األمر(أقطع 

هذه األرض وأحيها، فهذا الشخص الذي أخذ األرض ال يملكها بذلك وإنام 

ها بعد اإلحياء، لكنها تكون خمتصة به، فليس ألحد أن يأيت إليها ويسبقه يملك

  .إىل إحيائها

إًذا هذه ما تدخل معنا؛ ألن اإلمام خص هبا شخًصا، وهذا 

  .االختصاصات

هذه هي املوات،  ،ِمْلٍك ِملَْعُصومٍ  َوَعنْ  مثل ما قلنا ،َأْرٌض َخَلْت َعِن اْختَِصاَصاٍت 

ًضا أال يتعلق هبا مصلحة عامة نْ َمَواٌت َفاْعَلمَ : قال ، ويضاف إىل هذا أ

للمسلمني، فام جيي واحد إىل أرٍض تتعلق هبا مصلحة عامة للمسلمني، ويروح 

  .حيييها

ء عىل أرض  طيب من أحى هذه األرض للموات، يعني واحد يف الصحرا

ليست مملوكة ألحد، وال تتعلق هبا مصلحة ألحد من املسلمني، وويل األمر مل 

َمْن ُحيِْي َأْرًضا َيْمَتلِْكَها : طيها ألحد، هل له أن حيييها، فإذا أحياها ملكها، قاليع

  .بالكامل، ويدخل يف مكليته املعادن التي عليها، يمتلك هذه األرض ُمْكَمَال 

إذن عندنا إحياء األرض يمتلكها مكمًال كلها بام فيها، لكن عندنا إحياء 

  .، يملك باإلحياءْعِدِن َكاْملِْلِح َفَال َال َظاِهَر املَْ : املعادن، قال
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يعني لو جاء إنسان ملعدن من املعادن، ملح يف األرض أو ذهب باطنًا كان 

، فبالنسبة للظاهر هذا ما فيه إشكال يف املذهب، أن  الظاهر من أو ظاهًرا

املعادن ال ُيملك باإلحياء، يعني لو أن أرًضا فيها معادن، فيها ملح، فيها كحل، 

ا ذهب، فيها فضة، فمهد الطريق إليها، وسّهل السبيل إىل أخذ هذه املعادن، فيه

  فهل يتملك هذه املعادن؟

ال، ال يتملكها، املؤلف ذكر املعادن الظاهرة، واملذهب أن املعادن الباطنة 

كذلك ال متلك باإلحياء، كيف إحياءها؟ يعني حفر يف األرض حتى وصل إىل 

جرد هتيئته لألخذ؟ ال، ال يملكه يملكه بم ، هلالذهب فهيء الذهب ألخذه

  .إال بأخذه

باإلحياء، يعني ال يملكه باإلحياء يعني يملكه  َال َظاِهَر اْملَْعِدِن َكاْملِْلِح َفَال 

  .بتهيئته لألخذ

طيب، هذا الكالم اآلن نبني التشهري املتعلق به، بدأ املؤلف رمحه اهللا يف 

ِملٍْك  َأْرٌض َخَلْت َعِن اْختَِصاَصاٍت : قالباب إحياء املوات، بتعريف املوات، ف

  ، وضح؟ِملَْعُصومٍ 

اختصاصات؛ مثل أرض أعطاها اإلمام لشخص، ملك معصوم يعني 

  .عليها ملكية ملسلم أو لذمي أو نحوه

ة الثانية  ُيملك باإلحياء: ما الذي ُيملك باإلحياء، نقول: طيب، املسأ

  .ءاألرض كلها كاملة، فاألرض ُمتلك باإلحيا
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ما هو الذي ال ُيملك باإلحياء؟  هو املعادن الظاهرة، هكذا ذكر الناظم، 

واملذهب أن الباطنة كذلك ال ُمتلك باإلحياء، واملقصود هنا ملكية املعادن، 

وليس املقصود ملكية املعادن بإحياء األرض، ال، مقصوده ملكية املعادن 

  .لألخذ واالستفادة منهابإحياء املعادن، كيف إحياء املعادن؟ يعني هتيئتها 

  .إذن هذا ُيملك باإلحياء وهو األرض، وأما املعادن فال ُمتلك باإلحياء

ة؛ وهي ما يتعلق باإلمام يف هذا الباب، ما الذي جيوز  يأيت عندنا مسأ

واب؟   لإلمام يف هذه األ

تً ُحيْيِي  ِملَنْ  عٌ َوَجاَز لِْإلَِماِم إِْقَطا: جيوز لإلمام أوًال اإلقطاع، قال ؛ يعني جيوز اَمَوا

، فيقول لشخص من الرعية، لإلمام أن يأيت إىل أرض ليست مملوكة لشخص

ت الذي حتييها، إذا أحييتها : يقول يا فالن، تعاىل هذه األرض خمتصة بك، فأ

  .متلكها

طيب، هذا اإلقطاع يفيد االختصاص؛ يعني من أقطعه اإلمام أرًضا فإن 

كها بمجرد اإلقطاع عىل املعتمد يف هذه األرض خمتصة به، لكنه ال يمل

  املذهب، واضح؟

لكن إذا أحياها ملكها، طيب هل جيوز لشخٍص أن يأيت من برة، وحيييها 

  .يسبقها إىل إحياءها؟ ال، ألهنا صارت خمتصة بفالن
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كذلك مما جيوز لإلمام يف هذا الباب محى مرعى لدواب املسلمني، جيوز 

ا لرتعى فيه دواب املسلمني، بحيث أن هذا لإلمام أن يضع مكاًنا وجيعله حمميً 

  .أو أن حيييه أو أن يأيت إليهاملكان املحمي ال جيوز ألحٍد أن يتملكه، 

فهذا هو احلامء، جيوز إلمام املسلمني محى مرعى ألجل دواب املسلمني، 

  .ما مل يرض ذلك بالناس

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبين   .ا حممد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٧٧١  

  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةُمج /  ١() اخلميس(: يوم - ١٨٤: رقم الدرس

ـــــــُث َضـــــــاَعا ــــــــــــــ  )٥٥٠(  َمـــــــاٌل َأِو اْملُْخـــــــَتصُّ َحْي   ، َوَشــــــــــــــاَعاَطــــــــــــــةٌ ُلَقا: هِ َعــــــــــــــْن َربِّ

ــاَلٍة إِْن َكــــــــــــاَن ِمــــــــــــنْ  ــــــــنْ َهبِ   )٥٥١(  َتْســــــــــــِمَيٌة بَِضــــــــــ   يَمـــــــٍة َواحلُْكـــــــُم ِفيَهــــــــا َقـــــــْد ُزكِ

ــــــــــــــَال َتْعِريــــــــــــــِف  ــــــــــــــُك َالِقــــــــــــــٌط بِ   َمــــــا َهــــــاَن ُعْرًفــــــا، َكَعًصــــــا، َرِغيــــــِف   )٥٥٢(  َيْملِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

  .احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  بع والثامنون بعد ا هذا الدرس هو الرا

  .للقطةاحلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ا

  .شوفوا يا مجاعة اخلري، اإلخوة واألخوات، ركزوا معي يف هذا التقسيم

  . هو ماٌل أو خمتص ضائع من ربه: اللقطة

نات،  يعني هذه فلوس ضائعة، فلوس يعني دراهم، دنانري، أجهزة، حيوا

  .هذه هي اللقطة. إلخ.. غنم، بقر

ع وا مهة أوساط الناس، املحقرات، ما ال تتبعه : النوع األول: اللقطة عىل أ

يعني يشء ال تتبعه اهلمم؛ بمعنى لو ضاع من الشخص لن يذهب للبحث عنه، 

يعني لو ضاع من اإلنسان ورقة فاضية، هل يرجع يدور عليها ويبحث ويقول 

ن ذهبت؟ هل أراها؟ هل أجدها؟   فني أ
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اء، . ال، خالص يرتكها إًذا هذا النوع هو املحقرات، مثل قارورة من ا

ال ال قارورة  فاضية حتى، فام حكم َمن وجد قارورة ماء فاضية، أو يشء من ا

  تتبعه مهم الناس؟

  .هذا النوع األول. هذا ُيملك بمجرد التقاطه، إذا التقطه ملكه: فنقول

إًذا عندنا ثالثة أشخاص، عندنا شخص خرج من البيت فوجد قارورة 

  ها ماء ويستعملها؟ماء فاضية أمام البيت، هل جيوز له أن يأخذها ويضع في

يمكلها بدون أن حيتاج إىل تعريفها واإلعالن عنها، علطول : نقول

  .يأخذها

. خرج من البيت ماذا وجد؟ وجد عند باب البيت هذا البعري: الثاين

  طيب، هل له أن يأخذ هذا البعري، ويتغذى عليه؟ يعزم عليه أصحابه؟

من صغار السباع هذه ال  الضوال املمتنعة، املمتنعة يعني التي متتنع: نقول

ه كام جاء يف احلديث ما لك وهلا، «: ُتلتقط، فال جيوز له أن يأخذ هذا البعري؛ أل

اء وتأكل الشجر حتى يلقاها رهبا ، وال يمكن »معها سقاءها، وحذاؤها، ترد ا

أن يأيت الذئب فيعتدي عليها، ما هو مثل الغنم، الغنم ممكن يعتدي عليها 

  .»الغنم، هي لك أو ألخيك أو للذئب«: ديثالذئب، جاء يف احل

  .إًذا هذه الضوال املمتنعة ال ُتلتقط
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اليشء سائر األموال التي تلتفت إليها اهلمم، مثل جهاز : النوع الثالث

آيباد، واحد حّصل له هذا  ا اجلهاز وهو طالع من البيت، هل له أن يأخذه؟ 

فه سنة: نقول   .ليس له أن يأخذه، إال أن يعرِّ

هذا ُيعرف حوًال، يعني ُيعلن ملدة سنة، َمن ضاع له جهاز آيباد، : ولفنق

يتصل عىل الرقم، يضع عىل إعالنات بحيث يشتهر أمر هذا اليشء ملدة سنة، 

  .فإذا مل يأِت صاحبها ملدة سنة، فإنه يمكلها بعد السنة حكًام 

ه يعني الذي التقط اآليباد وأخذ اآليباد يتملكه حكًام، يعني إيش يتملك

  .حكًام؟ يعني يصري ملًكا له

اذا قلنا ه لو جاء صاحبه فطلبه، قال له: لكن  ا ترى : حكًام؟ أل أعطني أ

ه إليه.. ضاع يل اجلهاز، وكذا وكذا   . جيب ردُّ

  .إًذا هو ملٌك لكنه قابل للزوال

للهجرة، وال ندري  ١٤٣٧آيباد ونحن اآلن يف سنة : طبًعا نحن نقول

ام يكون مثل هذا اجلهاز ال تلتفت إليه اهلمم، سبحان اهللا قد يأيت يو م من األ

  .قد، اهللا أعلم

ع اللقطة وا   .طيب، هذه أ

  :نأيت اآلن إىل كالم الناظم، قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــُث َضـــــــاَعا ــــــــــــــ  )٥٥٠(  َمـــــــاٌل َأِو اْملُْخـــــــَتصُّ َحْي   ، َوَشــــــــــــــاَعاَطــــــــــــــةٌ ُلَقا: هِ َعــــــــــــــْن َربِّ

ــاَلٍة إِْن َكــــــــــــاَن ِمــــــــــــنْ  ــــــــنْ َهبِ   )٥٥١(  َتْســــــــــــِمَيٌة بَِضــــــــــ   يَمـــــــٍة َواحلُْكـــــــُم ِفيَهــــــــا َقـــــــْد ُزكِ
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ــــــــــــــَال َتْعِريــــــــــــــِف  ــــــــــــــُك َالِقــــــــــــــٌط بِ   َمــــــا َهــــــاَن ُعْرًفــــــا، َكَعًصــــــا، َرِغيــــــِف   )٥٥٢(  َيْملِ

الكالم عن اللقطة، تكلم الناظم أوًال عن تعريف اللقطة وقد عرفناها، 

  ).ربه يعني صاحبه( هي ماٌل أو خمتص ضاع عن ربه 

ال هو الذي يملكه مال؟: اذا قلنا مثل إيش؟ . املختص ما ال ُيملك. ا

اشية، هذا ال ُيملك  مثل الكلب، كلب الصيد أو كلب احلراسة، للحرث وا

  .لكنه خمتص بصاحبه، فإنه يدخل يف اللقطة

ما أسامء اللقطة؟ عندنا من أسامئها اللقطة، ومن أسامئها الضالة، والضالة 

نات، قال   :الناظم هذه تكون فقط يف احليوا

ـــــــُث َضـــــــاَعا ــــــــــــــ  )٥٥٠(  َمـــــــاٌل َأِو اْملُْخـــــــَتصُّ َحْي   ، َوَشــــــــــــــاَعاَطــــــــــــــةٌ ُلَقا: هِ َعــــــــــــــْن َربِّ

  .يعني لقطة: لقاطة

عامَتْسِميٌَة بَِضاَلٍة إِْن َكاَن ِمنْ  َوَشاَعا   .، إن كانت من هبيمة األ

  ما احلكم يف اللقطة؟

  .َواحلُْكُم فِيَها َقْد ُزكِنْ  :قال

واع ملحقرات التي ال تلتفت إليها مهة أوساط الناس، ُمتلك ا: اللقطة عىل أ

  :قال. بااللتقاط وال حتتاج إىل تعريف

ــــــــــــــَال َتْعِريــــــــــــــِف  ــــــــــــــُك َالِقــــــــــــــٌط بِ   َمــــــا َهــــــاَن ُعْرًفــــــا، َكَعًصــــــا، َرِغيــــــِف   )٥٥٢(  َيْملِ

يعني ما كان هينًا يف نفوس الناس، يف عرف الناس، ليس له قيمة عالية، 

إيش؟ مثل العصا، عصا صغرية، بعض األحيان  مثل. وال تلتفت إليه اهلمم
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العصا قد تكون هلا قيمة، لكن املقصود عصا ال قيمة هلا مثل عصاية املكنسة، 

عصاية املكنسة حتصلها ضايعة يف األرض، أو رغيف خبز، رغيف اخلبز ال 

تلتفت إليه مهة أوساط الناس يف البلدان وهللا احلمد التي فيها الشبع والنعم، 

  . أن يديم علينا نعمةنسأل اهللا

فهذا ُيملك بمجرد االلتقاط وال حيتاج إىل تعريف، وسيأيت يف الدرس 

القادم ما يمتنع من السباع كاإلبل مثًال فهذا ال ُيلتقط وغريمها، فهذا ُيملك بعد 

ياته يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل  التعريف، فهذا إن شاء اهللا نذكره أ

ه وصحبه أمجعنياهللا وسلم عىل نبينا    .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ خرةادى اآلُمج /  ٣() السبت(: يوم - ١٨٥: رقم الدرس

ٌن ِمــــــــــــــْن ِســـــــــــــَبا ــــــــــــــعْ  عٍ َوَحَيـــــــــــــَوا   َفَأْخـــــــــُذُه َقـــــــــِد اْمَتنَـــــــــعْ  -َكَجَمـــــــــلٍ -  )٥٥٣(  اْمَتنَ

ــــــــــاُط َغــــــــــْريِ  ــــــــــَتَمنْ َجــــــــــاَز اْلتَِق َ نَ ِمـــــــــْن   )٥٥٤(  ِه إَِذا اْئ ـــــــــِه َفْهـــــــــَو ُمـــــــــْؤَمت   نْ ْفِســـــــــِه َعَليْ

ــــــُه َلِكــــــْن َضــــــَامنً   )٥٥٥(  َزُمــــُه التَّْعِريـــــُف َحــــْوًال، َفَحَصـــــْل لْ يَ  ــــــٌك َل ــــــْد  اِمْل   ْل َمحَــــــَق

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

هذا الدرس بعد محد اهللا عز وجل، والصالة عىل نبينا عليه الصالة 

  :والسالم، ثم أما بعد

ائة يف رشح النظم  اجليل يف الفقه هذا الدرس اخلامس والثامنون بعد ا

وقد فصلنا أكثر أحكام اللقطة يف . احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة أحكام اللقطة

يات الناظم وفقه اهللا ا ذكرناه ليتوافق مع أ   .الدرس السابق، وهذا إعادة 

  :قال الناظم

ٌن ِمــــــــــــــْن ِســـــــــــــَبا ــــــــــــــعْ  عٍ َوَحَيـــــــــــــَوا   َفَأْخـــــــــُذُه َقـــــــــِد اْمَتنَـــــــــعْ  -َكَجَمـــــــــلٍ -  )٥٥٣(  اْمَتنَ

ــــــــــاُط َغــــــــــْريِ  َجــــــــــازَ  ــــــــــَتَمنْ اْلتَِق َ نَ ِمـــــــــْن   )٥٥٤(  ِه إَِذا اْئ ـــــــــِه َفْهـــــــــَو ُمـــــــــْؤَمت   نْ ْفِســـــــــِه َعَليْ

ــــــُه َلِكــــــْن َضــــــَامنً   )٥٥٥(  َزُمــــُه التَّْعِريـــــُف َحــــْوًال، َفَحَصـــــْل لْ يَ  ــــــٌك َل ــــــْد  اِمْل   ْل َمحَــــــَق

اللقطة كام ذكرنا، املحقرات التي ال تلتفت إليها مهة أوساط الناس، ُمتلك 

  .لتقاطبمجرد اال

  :ما يمتنع من السباع، وهذا الذي ذكره هنا الناظم، قال: الثاين

ٌن ِمــــــــــــــْن ِســـــــــــــَبا ــــــــــــــعْ  عٍ َوَحَيـــــــــــــَوا   َفَأْخـــــــــُذُه َقـــــــــِد اْمَتنَـــــــــعْ  -َكَجَمـــــــــلٍ -  )٥٥٣(  اْمَتنَ

ايض   .فيمتنع أْن يأخذه، ما جيي يأخذ اجلمل، وذكرنا هذا يف الدرس ا
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  .ه للمؤمتنغري ذلك، غريمها، فهذا جيوز التقاط: والثالث

التقاطه هنا جائز َملن يأمن من نفسه عليه، : شوف أضاف لك حكمه، قال

فه فال جيوز له التقاطه ه إذا أخذ اليشء فإنه ال ُيعرِّ متام؟ . أما شخص يعرف أ

  .جيوز التقاطه َملن أمنه نفسه عليه

وكذلك يلزمه تعريفه حوًال، جيب أن يعرفه ملدة سنة كاملة، متام؟ يعلن 

  .حث عن صاحبه، يضع إعالًنا، ونحو ذلكعن، يب

والتعريف بام حيصل به ذلك عرًفا، يعني ليس من رشط أن يكون التعريف 

واب، يضع إعالًنا  بطريقة معينة، مثًال يأيت يوم اجلمعة خارج املسجد عند األ

  :يف الصحف بحسب العرف، قال

ــــــــــاُط َغــــــــــْريِ  ــــــــــَتَمنْ َجــــــــــاَز اْلتَِق َ فْ نَ ِمـــــــــْن   )٥٥٤(  ِه إَِذا اْئ ـــــــــِه َفْهـــــــــَو ُمـــــــــْؤَمت   نْ ِســـــــــِه َعَليْ

َقْد  اِمْلٌك َلُه َلِكْن َضَامنً  َفَحَصْل  ،، البد أن يعرفه سنةَزُمُه التَّْعِريُف َحْوًال لْ يَ 

  .يعني يملكه بعد سنة التعريف ؛ْل َمحَ 

لكه، يملك هذا الشخص امللتقط املعرف، لكنه ؛ يعني يمِمْلٌك َلهُ  َفَحَصْل 

  .حيمل ضامنه

يعني إيش حيمل ضامنه؟ يعني لو جاء صاحبه بعد  ؛ْل َمحَ َقْد  اَامنً َلِكْن َض 

 اَلِكْن َضَامنً  :ذلك فإنه يضمنه له، ويرده إليه، أو يعوضه بقيمته، هذا معنى قولنا

  .ْل َمحَ َقْد 
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هذا بالنسبة لدرس اللقطة، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا   . رب العاملنيوعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةُمج /  ٤() األحد(: يوم - ١٨٦: رقم الدرس

ــــــــــــــىرَ َســــــــــــــٍب، يُ نَ ، ُهــــــــــــــوَل ِرقٍّ َجمْ   )٥٥٦(  َرى َمنُْبـــــــــوًذا أْو ُمَضـــــــــاَعاٌل ُيـــــــــطِْفـــــــــ َع   ا

ـــــــــــــــــــًة، َوَذاَك ُحـــــــــــــــــــرٌّ ُمْســـــــــــــــــــلِمُ   )٥٥٧(  َفْهـــــــــــــــَو َلِقـــــــــــــــيٌط َأْخـــــــــــــــُذُه ُمنَْحـــــــــــــــتِمُ    كَِفاَي

ــــــــــــــيُط لْ َويُ  ِق ــــــــــــــاْملُِقرِّ َحــــــــــــــُق اللَّ ــــــــــــــهْ  بِ ــــــــــــــــاَن ُممْ   )٥٥٨(  بِ ــــــــــــــــا َوَذا ِيفِ إِْن َك   بِهْ َســــــــــــــــنَ  ِكنً

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وَمن وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس السادس والثامنون بعد 

ا ئة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ا

  .أحكام اللقيط

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــىرَ َســــــــــــــٍب، يُ نَ ، ُهــــــــــــــوَل ِرقٍّ َجمْ   )٥٥٦(  َرى َمنُْبـــــــــوًذا أْو ُمَضـــــــــاَعاٌل ُيـــــــــطِْفـــــــــ َع   ا

ـــــــــــــــــــرٌّ ُمْســـــــــــــــــــ  )٥٥٧(  َفْهـــــــــــــــَو َلِقـــــــــــــــيٌط َأْخـــــــــــــــُذُه ُمنَْحـــــــــــــــتِمُ  ـــــــــــــــــــًة، َوَذاَك ُح   لِمُ كَِفاَي

ــــــــــــــاْملُِقرِّ لْ َويُ  ــــــــــــــيُط بِ ِق ــــــــــــــهْ  َحــــــــــــــُق اللَّ ــــــــــــــــاَن ُممْ   )٥٥٨(  بِ ــــــــــــــــا َوَذا ِيفِ إِْن َك   بِهْ َســــــــــــــــنَ  ِكنً

  :ما هو تعريف اللقيط؟ عّرفه الناظم بقوله. الكالم هنا عن اللقيط

ــــــــــــــىرَ َســــــــــــــٍب، يُ نَ ، ُهــــــــــــــوَل ِرقٍّ َجمْ   )٥٥٦(  َرى َمنُْبـــــــــوًذا أْو ُمَضـــــــــاَعاٌل ُيـــــــــطِْفـــــــــ َع   ا

  .أو ضائع، ال ُيعلم هل هو رقيق أم حر، وال ُيعلم نسبهيعني طفٌل منبوذ 

  .إًذا هو طفل ال ُيعرف نسبه، وال رقه، ُنبذ؛ منبوًذا، أو ضل يعني ضاع
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ُجيهل رقه، وُجيهل النسب الذي ؛ اَعىرَ َسٍب، يُ نَ ، ُهوَل ِرقٍّ َجمْ  :طيب إًذا

  .ُيراعى فيه

، طفل ما حكم أخذ اللقيط؟ هذا طفل ضائع، طفل منبوذ يف األرض

وه وال حاله   هل جيوز أن نأخذه؟، ضائع صغري، ال ندري َمن هو وال من أ

  .أخذه فرُض كفايةٍ : نقول

  .َفْهَو َلِقيطٌ  :وهذا معنى قول الناظم

  :هذا طبًعا تكملة التعريف

ــــــــــــــىرَ َســــــــــــــٍب، يُ نَ ، ُهــــــــــــــوَل ِرقٍّ َجمْ   )٥٥٦(  َرى َمنُْبـــــــــوًذا أْو ُمَضـــــــــاَعاٌل ُيـــــــــطِْفـــــــــ َع   ا

  .لقيطإًذا هذا تعريف ال

. يعني فرض كفاية؛ كَِفاَيةً  ُمنَْحتِمُ  ؛كَِفاَيةً  َأْخُذُه ُمنَْحتِمُ  :حكم أخذه، قال

  .يعني حتم الزم: منحتم

ة حكم هذا اللقيط   .ثم انتقل بعد ذلك إىل مسأ

ه عبٌد أو رقيق، بل  من جهة احلرية، ُحيكم بحريته، هو حر وال ُحيكم بأ

ه حر، قال ه مسلم ؛ ُمْسلِمُ َوَذاَك ُحرٌّ  :ُحيكم بأ وُحيكم بإسالمه، مسلم، ُحيكم بأ

  .وليس كافًرا 

طيب، من جهة النسب، النسب إن ادعاه شخٌص فإنه ُيلحق به، يعني جاء 

هذا اللقيط ابني، فإنه ُينسب إليه إذا كان : واحد بعد ما التقط هذا اللقيط، قال

  ..ذلك ممكنًا، أما إذا مل يمكن ذلك
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خص عىل سبيل املثال، وادعى أن هذا اللقيط كيف مل يمكن ذلك؟ جاء ش

زوج، طيب : منسوب إليه، وهذا الشخص املدعي عىل سبيل املثال يقول ا مل أ أ

ك مل تتزوج؟ ت تدعي أ   .هذا غري ممكن! كيف يكون هذا منسوب إليك وأ

ًضا  طيب، إذا ادعاه شخٌص مسلم فإنه ُينسب إليه نسًبا، ويكون مسلًام أ

، فإنه ُيلحق به نسًبا وال ُيلحق به دينًا، فال ُيلحق به دينًا،  وأما إذا كان كافًرا

ه كافر   .ُحيكم عىل الطفل بأ

وهذا . ها هو ابنك نسًبا أما من جهة الدين فقد حكمنا بإسالمه: نقول

  : معنى قوله

ــــــــــــــاْملُِقرِّ لْ َويُ  ــــــــــــــيُط بِ ِق ــــــــــــــهْ  َحــــــــــــــُق اللَّ ــــــــــــــــاَن ُممْ   )٥٥٨(  بِ ــــــــــــــــا َوَذا ِيفِ إِْن َك   بِهْ َســــــــــــــــنَ  ِكنً

  .يعني يف نسبه، خالف دينه

هذا ما يتعلق بأحكام اللقيط، ونسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةُمج /  ٥() االثنني(: يوم - ١٨٧: رقم الدرس
  ـَتْســـــــــ مَّ بِـــــــــيٌس ِألَْصـــــــــٍل ُثـــــــــَحتْ : اْلَوْقـــــــــُف 

  

ــــــــــــــــ  )٥٥٩( ــــــــــــــــرٍّ ـ ــــــــــــــــّس  بِيٌل لِنَْفِعــــــــــــــــِه َعــــــــــــــــَىل بِ   ُحيَ

  َيِصـــــــــــــحُّ بِـــــــــــــاْلَقْوِل َوبِاْلِفْعـــــــــــــِل، َكـــــــــــــَأنْ   

  

ـــــــــــــُت، َأْو َأِذنْ : ُقـــــــــــــوَل يَ   )٥٦٠( ْســـــــــــــُت، َوقْف   َحبَّ

ْفِن ِيفِ    ــــــــــــدَّ طٌ  لِل ــــــــــــْف  :َأْرٍض، َوَرشْ   َأْن َيِق

  

ــــــــــــــــْف   )٥٦١( ــــــــــــــــُه َال َيِق ــــــــــــــــُع ِمنْ ــــــــــــــــا، والنَّْف   ُمَعيَّنً

  .ركاتهالسالم عليكم ورمحة اهللا وب  

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وَمن وااله، أما بعد

ائة يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السابع والثامنون بعد ا

  .رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الوقف

  :قال الناظم وفقه اهللا
  ـَتْســـــــــ مَّ بِـــــــــيٌس ِألَْصـــــــــٍل ُثـــــــــَحتْ : ْلَوْقـــــــــُف ا

  

ــــــــــــــــ  )٥٥٩( ــــــــــــــــرٍّ ـ ــــــــــــــــّس  بِيٌل لِنَْفِعــــــــــــــــِه َعــــــــــــــــَىل بِ   ُحيَ

  َيِصـــــــــــــحُّ بِـــــــــــــاْلَقْوِل َوبِاْلِفْعـــــــــــــِل، َكـــــــــــــَأنْ   

  

ـــــــــــــُت، َأْو َأِذنْ : ُقـــــــــــــوَل يَ   )٥٦٠( ْســـــــــــــُت، َوقْف   َحبَّ

ْفِن ِيفِ    ــــــــــــدَّ طٌ  لِل ــــــــــــْف  :َأْرٍض، َوَرشْ   َأْن َيِق

  

ــــــــــــــــُع مِ   )٥٦١( ــــــــــــــــا، والنَّْف ــــــــــــــــْف ُمَعيَّنً ــــــــــــــــُه َال َيِق   نْ

هو : بدأ الناظم بالكالم عن تعريف الوقف، إيش هو الوقف؟ الوقف  

  .حتبيس األصل وتسبيل املنفعة

يعني إيش حتبيس األصل؟ يعني تأيت إىل عٍني من األعيان فتحبسها عن 

  . نقل امللكية فيها بالبيع أو اهلبة
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طيب وثمرهتا؟ أو . إًذا أصلها ُحيّبس فال ُيترصف يف أصلها وال يف عينها

ُتسبل؛ يعني ُترصف يف سبيل اهللا عز : غلتها؟ أو منفعتها؟ ماذا ُيصنع هبا؟ نقول

  .وجل، يف املرصف الذي ُحدد هلا

إًذا حتبيس  ؛َتْسبِيٌل لِنَْفِعهِ  مَّ ثُ  .هاه، حتبس األصل؛ بِيٌس ِألَْصلٍ َحتْ : اْلَوْقُف ، طيب

لِنَْفِعِه َعَىل  :عىل وجوده الرب، قال األصل وتسبيل النفع، لكنه مقيٌد بتسبيل النفع

  .ُحيَّس  بِرٍّ 

فال يصح أن يكون مسّبًال أو غلة الوقف ُترصف يف غري الرب، هذا ال جيوز، 

  .وسيأيت إن شاء اهللا بيانه بمزيد بإذن اهللا

ما صيغة الوقف؟ الصيغة التي ينعقد هبا الوقف، إما صيغة قولية أو صيغة 

  .فعلية

تكون رصحية وقد تكون كناية، الصيغة القولية الرصحية الصيغة القولية قد 

وقفُت عامريت هذه، أو وقفُت أريض هذه، : يقول. وقفُت : أن يقول اإلنسان

  .هذا تكون وقًفا، هذه صيغة رصحية يف الوقف

ًضا رصحية، وهي قوله حّبسُت؛ فإهنا رصحية يف : هناك صيغة أخرى أ

  .الوقف

ّدُت، فهذه صيغ تصدقُت : هناك صيغ كناية، كقوله مثًال، أو حّرمُت أو أ

كناية ال يلزم أن تكون داللتها عىل الوقف؛ ألهنا حتتمل دالالت أخرى، لكننا 
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د هبا  نفرسها بالوقف، إذا اقرتنت هبا نية أو حكم الوقف، وما يدل عىل أن املرا

  .الوقفية

ًضا للوقف، ما هي الصيغة الفعلية للوقف؟   طيب، عندنا صيغة فعلية أ

   :ال الناظمق
  َيِصـــــــــــــحُّ بِـــــــــــــاْلَقْوِل َوبِاْلِفْعـــــــــــــِل، َكـــــــــــــَأنْ 

  

ـــــــــــــُت، َأْو َأِذنْ : ُقـــــــــــــوَل يَ   )٥٦٠( ْســـــــــــــُت، َوقْف   َحبَّ

ْفِن ِيفِ  َأْو َأِذنْ  :هذه صيغٌة قولية، والصيغة الفعلية قال     .َأْرضٍ  لِلدَّ

الصيغة الفعلية أن يأيت اإلنسان بترصف عميل يدل عىل الوقفية، مثل أن 

ويفتحه للناس، يصلون فيه الصلوات اخلمس، وُيؤذن فيه، ونحو يبني مسجًدا 

يع هذا املسجد : ذلك، بعد عرشين سنة، جيي يقول ا أريد أن أ خالص، أ

  .وهذه األرض

ك أوقفتها   .ال، ليس من حقك هذا؛ أل

ا ما تلفظُت بالوقف: يقول   .أ

يَت بفعٍل يدل عىل الوقفية يف: نقول َت مل تتلفظ بالوقف ولكنك أ  بناء أ

  .املسجد، مع فتحه للناس يدل عىل الوقف

ه ما  كذلك إذا فتح أرضه مقربًة ُيدفن فيها الناس، هذا دليل عىل الوقفية أل

  .يمكن تدفن الناس فيها ثم ُتنبش

  .فهذا يكون وقًفا بالفعل
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الرشط األول من رشوط . انتقل الناظم بعد ذلك إىل رشوط الوقف

  .تعيني املوقوف: الوقف

: ال يصح أن يكون الوقف شيًئا مبهًام، فيقول. عامريت هذه وقٌف : يقول

أوقفُت : أوقفُت عامرة من أمالكي وهو عنده عرشين عامرة مثًال، أو يقول

  .سياريت هذه أو عامريت هذه

  .ال، البد من تعيني املوقوف

أن تكون منفعة الوقف باقية، أن تكون العني : كذلك من رشط الوقف

ا مع بقائها، يعني نفعها باقًيا مع االستعامل، فال يصح مثًال املوقوفة ُينتفع هب

  .وقُف اخلبز لألكل؛ ألن اخلبز ال ينُتفع به مع بقاء عينه

لكن تصح وقف عامرة، وقف سيارة؛ ألن نفعها ال يقف باالنتفاع، جهاز 

البتوب، ونحو ذلك، لكن هل يصح وقف عصري أو وقف خبز أو وقف 

ه ال يمك إن الوقف هو : ن االنتفاع هبا مع بقاء عينها، ونحن قلنافاكهة؟ ال، أل

  .حبس العني، وهذه األعيان ال ُينتفع هبا مع حبسها

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم يف الوقف، وإن شاء اهللا عز وجل يف الدرس 

ه  القادم نكمل أحكام الوقف، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ٦() ءُ الثالثا(: يوم - ١٨٨: رقم الدرس

ـــــــــــا ـــــــــــَع اْلَبَق ـــــــــــرٍّ  ِء،َم ـــــــــــَىل بِ ـــــــــــمْ  َوَع   ِمــــــْن ُدوِن َتْعلِيــــــٍق َوَتْوِقيــــــٍت وِســــــمْ   )٥٦٢(  ُعلِ

ــــــــَذاَك بَ  َال َفْســــــــَخ ِيفِ  ــــــــٍف، َك ــــــــعُ َوْق ـــــــــــــــــــْل َوَجـــــــــــــــــــاَز َذا إِْن يَ   )٥٦٣(  يْ ـــــــــــــــــــعُ نَ َتَعطَّ   ْف

ــــــــــــــــــاِل بِالتَّْملِيــــــــــــــــــ عٌ َتــــــــــــــــــَربُّ  َ ْ ــــــــــــــــــــــــــــِه، ِهلِ   )٥٦٤(  ِك ِيفِ بِا ــــــــــــــــــــــــــــرِّ َحَياتِ   ِف َبــــــــــــــــــــــــــــٍة َفَع

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف هذا الدرس، وهو الدرس الثامن والثامنون 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  احلنبي، وهو تتمة الوقف وتعريف اهلبة، بعد ا

  :قال

ـــــــــــا ـــــــــــَع اْلَبَق ـــــــــــرٍّ  ِء،َم ـــــــــــَىل بِ ـــــــــــمْ  َوَع   ِمــــــْن ُدوِن َتْعلِيــــــٍق َوَتْوِقيــــــٍت وِســــــمْ   )٥٦٢(  ُعلِ

ــــــــَذاَك بَ  َال َفْســــــــَخ ِيفِ  ــــــــٍف، َك ــــــــعُ َوْق ـــــــــــــــــــْل َوَجـــــــــــــــــــاَز َذا إِْن يَ   )٥٦٣(  يْ ـــــــــــــــــــعُ نَ َتَعطَّ   ْف

  اهلبة

ــاِل بِالتَّْملِيــــــــــــــــــِك ِيفِ  عٌ َتــــــــــــــــــَربُّ  ــــــــــــــــ َ ْ ــــــــــــــــــــــــــــِه، ِهلِ   )٥٦٤(  بِا ــــــــــــــــــــــــــــرِّ َحَياتِ   ِف َبــــــــــــــــــــــــــــٍة َفَع

بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل بالكالم عن تتمة رشوط الوقف، ورشوط 

ايض أن الناظم وفقه اهللا تعاىل، قال   :الوقف سبق معنا يف الدرس ا

مع يعني والنفع منه ال يقف  ؛ءِ َمَع اْلبََقا :ثم قال ،ُمَعيَّنًا، والنَّْفُع ِمنُْه َال َيِقْف 

البقاء، يعني ال يكون هذا اليشء إبقاؤه قطع ملنفعة، وبعبارة أخرى ال يكون 

  .االنتفاع به يستهلك عينه، وال يمكن بقاؤه مع االنتفاء
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ًضا سبق معنا يف قوله  :طيب، وهذا الرشط الثاين، الرشط األول، وهو أ

طٌ     .تعيني املوقوف: هذا الرشط األول؛ ُمَعيَّنًا َأْن َيِقْف  :َوَرشْ

بقاء نفعه، وأال يكون استعامله وااالنتفاع به يؤدي إىل : قلنا: الرشط الثاين

  .ذهاب عينه

أن يكون الوقف ؛ ُعلِمْ  َوَعَىل بِرٍّ  :وهو الذي ذكره هنا، قال: الرشط الثالث

  .عىل بر، فال يصح الوقف عىل يشء مباح وال يشء حمرم وال يشء مكروه

الوقف عبادة، وهو حتبيس : ؟ نقولمباح ما ينفع الوقف عليه: تقول يل

األصل، بمعنى أال جيوز لصاحبه أن يترصف فيه، وهو عقد الزم ال يكون إال 

أوقفُت العامرة عىل طلبة العلم، أوقفُت العامرة عىل : عىل جهة بر، فيقول مثًال 

أوقفُت العامرة لكرة القدم، ال يصح من : الدعاة إىل اهللا، لكن ال يصح أن يقول

أوقفُت العامرة عىل الغناء : أن جيعل الوقف عىل أمٍر حمرم، يقول باب أوىل

  .إىل غري ذلك من األمور املحرمة.. املحرم، الرقص

، قال الناظم: كذلك من رشط الوقف   .ِمْن ُدوِن َتْعلِيٍق  :أن يكون منجًزا

، وال يكون  والتعليق عكس التنجيز، فالبد يف الوقف أن يكون منجًزا

  .ِمْن ُدوِن َتْعلِيٍق  :لمعلًقا، وهلذا قا

عامريت هذه : التعليق أن يعلِّق عقد الوقف عىل رشط املستقبل، فيقول مثًال 

  .وقف إذا جاء رمضان، فال يصح حينئذ هذا الوقف
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عدم تأقيته، ال يكون : كذلك ال يصح التوقيت، فمن رشوط الوقف

جربة الوقفية، عامريت هذه وقف ملدة ثالثة أشهر، الت: مؤقًتا، فال يصح أن يقول

ه مؤبد، حتبيس األصل مؤبًدا وتثبيت  هذا ال يصح؛ ألن الوقف طبيعته أ

  .الثمرة

يعني توقيٍت ُوسم به الوقف، فال ؛ ِمْن ُدوِن َتْعلِيٍق َوَتْوقِيٍت وِسمْ  :قال

  .يصح أن يصفه بالتوقيت أو بالتعليق

يف  ثم انتقل إىل بعض أحكام الوقف، وهو الكالم عن األمور املمنوعة

  .هو الفسخ: الوقف، أول هذه األمور

فمام ُيمنع يف الوقف وال يصح فيه هو الفسخ؛ يعني أن الوقف عقٌد الزم، 

جعُت، : إذا أوقفَت عامرًة ليس لك حق بعد سنة أو سنتني تقول واهللاِ ترا

  .رجعُت يف كالمي، ال، عقٌد الزم ال يصح فسخه

  .ٍف َوقْ  َال َفْسَخ ِيفِ  :إًذا هذا األمر األول

  .يْعُ َوْقٍف، َكَذاَك بَ  َال َفْسَخ ِيفِ  :بيع الوقف، قال: األمر الثاين املمنوع

هذه : البيع ال جيوز إال إذا تعطلت منافعه، يعني إنسان بنى عامرًة قال

العامرة وقف ليسكن فيها طالب العلم يف هذه البلدة، وتعطلت هذه املنفعة، 

  ان، واضح؟ومل تعد هذه املنطقة أصًال مأهولة بالسك

  :حينئذ إذا تعطلت منافعه ُيباع وُيرصف ثمنه يف مثله، قال
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إذا  ؛ ْفعُ نَ َتَعطَّْل َوَجاَز َذا إِْن يَ  يعني جاز وهو البيع، جاز البيع ؛يْعُ َكَذاَك بَ 

  .تعطلت منفعة الوقف

  :هذا بالنسبة للوقف، ثم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل تعريف اهلبة، فقال

ــــــــــــــــــ عٌ َتــــــــــــــــــَربُّ  َ ْ ــــــــــــــــــــــــــــِه، ِهلِ   )٥٦٤(  اِل بِالتَّْملِيــــــــــــــــــِك ِيفِ بِا ــــــــــــــــــــــــــــرِّ َحَياتِ   ِف َبــــــــــــــــــــــــــــٍة َفَع

ال هذا متليك للامل أو هو فقط إعارة؟  ال، وهل تربعك با اهلبة تتربع با

ال مع بقاء عينه، ال، هو متليك له   .مثل اإلنسان ينتفع با

ال: فقولنا   .ًعاُخيرج البيع مثًال؛ ألن البيع معاوضة وليس ترب: تربٌع با

لكن يأيت السؤال بالنسبة مثًال للقرض، متام؟ بالنسبة للعارية، اإلعارة، 

اِل بِالتَّْملِيِك ِيفِ  عٌ َتَربُّ  :اإلعارة ليست متليًكا للامل، وهلذا قال َ ْ   .َحيَاتِهِ  بِا

الوصية؛ ألن الوصية متليك، يمكن فيه  :َحيَاتِهِ  ِيفِ  :خرَج بقوله وفقه اهللا

ال بعد مو إذا مت هذه ملٌك لفالن تعطوها له، تربع، هذا : ته، فيقولمتليك ا

ه بعد موته وليس يف حياته   .ُيعترب وصية؛ أل

ف اهلبة هبذا التعريف؛ ِف َبٍة َفَعرِّ ِهلِ  :قال   .يعني عرِّ

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةُمج /  ٧() ءُ األربعا(: يوم - ١٨٩: رقم الدرس

ـــــــــــــــَربُّ ُهنَــــــــــــــَوَكوْ  ــــــ  )٥٦٥(  عِ ا ِمـــــــــــــــْن َجـــــــــــــــاِئِز التَّ َ ْ ٍط ُوِعـــــــيَوِعْلُمــــــُه بِا   اِل ِمــــــْن َرشْ

ــــــْوًال َأْو َعَمــــــْل َجيــــــْإلِ َتِصــــــحُّ بِا ــــــُخ اْنَحظــــــْل   )٥٦٦(  اِب َق   بَِقْبِضــــــَها َتْلــــــَزُم َفاْلَفْس

ــــــــــــــــ ْعــــــــــــــــِديُل َوَجيِ ــــــــــــــــِدِه َكــــــــــــــــا  )٥٦٧(  ءِ اْلَعَطــــــــــــــــا ِيفِ ُب التَّ ــــــــــــــــَوا ْإلِ لُِوْل   ءِ ْرِث َال السَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس هو التاسع والثامنون بعد ا

  .ن اهللا عز وجل عن رشوط اهلبةاحلنبيل، نتكلم فيه بإذ

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــَربُّ ُهنَــــــــــــــَوَكوْ  ــــــ  )٥٦٥(  عِ ا ِمـــــــــــــــْن َجـــــــــــــــاِئِز التَّ َ ْ ٍط ُوِعـــــــيَوِعْلُمــــــُه بِا   اِل ِمــــــْن َرشْ

ــــــْوًال َأْو َعَمــــــْل َجيــــــْإلِ َتِصــــــحُّ بِا ــــــُخ اْنَحظــــــْل   )٥٦٦(  اِب َق   بَِقْبِضــــــَها َتْلــــــَزُم َفاْلَفْس

ــــــــــــــــ ْعــــــــــــــــِديُل ِيفِ َوَجيِ ــــــــــــــــِدِه َكــــــــــــــــا  )٥٦٧(  ءِ اْلَعَطــــــــــــــــا ُب التَّ ــــــــــــــــَوا ْإلِ لُِوْل   ءِ ْرِث َال السَّ

ا رشوط اهلبة يف هذا الباب  الناظم هنا يتكلم عن رشوط اهلبة، وقسمُت أ

واع   .إىل ثالثة أ

أن يكون الواهب : رشوط صحة، ال تصح اهلبة معها، أوهلا: النوع األول

  .جائز التربع

ا ِمْن َجائِِز ُهنَ َوَكوْ  :ئز التربع، قالأن يكون الواهب جا: إًذا الرشط األول

  .عِ التََّربُّ 
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وجائز التربع هو جائز الترصف وزيادة، يعني مثًال ويل اليتيم هو جائز 

الترصف يف مال اليتيم لكنه ليس جائز التربع يف مال اليتيم، فال جيوز له أن 

  واضح؟. يتربع منه

ا عاقًال رشيًدا، له أن طيب، واإلنسان الذي يملك ماله إن كان بالًغا حر 

ال، وله أن يتربع منه، فتصح هبته   .يترصف يف هذا ا

خرج به املجنون . أن يكون الواهب جائز التربع: إًذا الرشط األول

  .والصبي والسفيه وكذلك ويل اليتيم يف مال اليتيم

ال: الرشط الثاين من رشوط صحة اهلبة   .العلم با

َْ  :قال ٍط ُوِعياِل مِ َوِعْلُمُه بِا   .ْن َرشْ

ال املوهوب هذا رشط، فال يصح لو قال اإلنسان مثًال  : علم اإلنسان با

ت  ا ما أدري ما الذي يف الصندوق، وال أ وهبتك ما يف هذا الصندوق، وأ

ت جئت  ا ومشيت ونمت، وأ تدري ما الذي يف الصندوق، خالص، فرحت أ

ا فيه، أو أعطيتك يف الليل وتسلسلت أو فتحت الصندوق مثًال وأخذت م

  .افتحه واذهب إىل مكان وافتحه، ثم خذ ما فيه: الصندوق، قلُت لك

ا قال.. اهلبةُ : نقول وهبتك ما يف الصندوق، هذا يقع هبًة : اللفُظ األول 

  واضح؟. غري صحيحة

أن يكون : الثاين. جائز التربع: إًذا األول. طيب، ننتقل إىل الرشط الثالث

ال   .عارًفا با
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وهو ركٌن لكن . وهو اإلجياب والقبول: ننتقل إىل الرشط الثالثطيب، 

  .ال تصح اهلبة إال باإلجياب والقبول: نتجوز هنا ونجعله رشط صحة، فنقول

  .واإلجياب والقبول قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل

فالبد من اإلجياب بالقول أو بالفعل؛ ؛ اِب َقْوًال َأْو َعَمْل جيَ ْإلِ َتِصحُّ بِا

وهبتك سياريت هذه، واإلجياب بالفعل، خيرج من جيبه : يقول: جياب بالقولاإل

  .مخسامئة ريال ويعطيها لك وهو ساكت، يعطيها لك هدية، فهذا تصح به اهلبة

  .إًذا اهلبة تصح بالقول وتصح بالفعل

يعني إيش رشط لزوم اهلبة؟ اهلبة . ثم انتقل بعد ذلك إىل رشط لزوم اهلبة

  ل لإلنسان أن يرتاجع فيها، وال تلزم بمجرد التلفظ هبا؟إذا كانت صحيحة فه

ق بني الصحة وضده الفساد. ال، هي صحيحة لكنها ال تلزم: قال . إًذا فرِّ

  .واللزوم وضده اجلواز

ا قلُت لك: فنقول وهبتك سياريت هذه ومل أعطك السيارة وأقبضها : إذا أ

ا ما استطعُت  واهللاِ : لك، فهل حينئذ من حقي غًدا، واهللاِ قلُت لك ساحمني أ

هل لك أن ترفع عّيل دعوى يف القضاء تطالبني . أين أعطيك السيارة وتراجعُت 

  بالسيارة؟

  .ال؛ ألن اهلبة ال تلزم إال بالقبض: نقول

إًذا اهلبة رشط لزومها القبض، وقد سبق معنا أن العقود منها عقود جائزة 

  .وعقود الزمة
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ع، تقول وا عقٌد الزم بعد القبض، اهلبة تلزم  اهلبة: اهلبة من أي األ

  .بالقبض

الرشط الثالث من رشوط اهلبة، وهو رشط جواز، يعني هذا رشط جواز، 

م هبا،  إذا ُوجد فاهلبة جائزة مباحة، وإذا انتفى فاهلبة مع أهنا صحيحة لكنه يأ

  .وهو التعديل؛ التعديل بني الورثة

نائك هدية، جيب عليك أن تعطي  البقية وأن تعدل فإذا أعطيت بعض أ

ك أعطيَت واحًدا من أوالدك ثم مت، يعني  بينهم يف اهلبة، لكن لو فرضنا أ

إن : شخص أعطى ولًدا من أوالده هدية ومات قبل أن يعطي البقية، فهل نقول

ال الذي أخذه هذا االبن ملٌك له أم ليس ملًكا له؟   ا

نهم، هذا هو ملٌك له، لكن كان الواجب عىل األب أن يسوي بي: نقول

   :معنى قول الناظم، بعدما قال

ــــــْوًال َأْو َعَمــــــْل َجيــــــْإلِ َتِصــــــحُّ بِا ــــــُخ اْنَحظــــــْل   )٥٦٦(  اِب َق   بَِقْبِضــــــَها َتْلــــــَزُم َفاْلَفْس

  .إًذا اهلبة تلزم بالقبض، إذا قبضها املوهوب له، لزمته

  .القبض يعني امتنع الفسخ بعد إيش؟ بعد ؛بَِقبِْضَها َتْلَزُم َفاْلَفْسُخ اْنَحظْل 

ز وهو قوله   :ثم ذكر رشط اجلوا

ــــــــــــــــ ْعــــــــــــــــِديُل ِيفِ َوَجيِ ــــــــــــــــِدِه َكــــــــــــــــا  )٥٦٧(  ءِ اْلَعَطــــــــــــــــا ُب التَّ ــــــــــــــــَوا ْإلِ لُِوْل   ءِ ْرِث َال السَّ
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يعني جيب أن يعدل بني أوالده يف العطاء، متام؟ وما هو ضابط التعديل 

 بينهم؟ ال يلزم من ذلك املساواة وإنام جيب التعديل يف اإلرث، فيعطي الذكر

ثيني، وال يلزم التسوية، قال   :مثل حظ األ

َوا ْإلِ َكا يعني ال يلزمه أن يسوي بينهم، وإنام يعدل بينهم  ؛ءِ ْرِث َال السَّ

  .كاإلرث

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ٨() اخلميس(: يوم - ١٩٠: رقم الدرس
ُجـــــــــــــــــــــو - هِ َال َغـــــــــــــــــــــريِ -َوِألٍَب    ِيفِ  عُ الرُّ

  

ــــــــــــــــاٍل َيْكَتِفــــــــــــــــي  )٥٦٨( ــــــــــــــــِه، َوَأْخــــــــــــــــُذ َم   َعَطائِ

ٍر، َوَلـــــــــيَْس ِيفِ    ا   َمـــــــــَرْض  ِمـــــــــْن ُدوِن إِْرضَ

  

ْض َمــــــــــْوٍت، َويُ   )٥٦٩( ــــــــــَرتَ ــــــــــى َوالِــــــــــٌد إَِذا اْق   ْعَف

ـــــــــــــــــ     وُف َوَمـــــــــــــــــْن ُيِصـــــــــــــــــْبُه َمـــــــــــــــــَرٌض َخمُ

  

  َحْوَلـــــــــــــُه ُصـــــــــــــُفوُف َأْو َكـــــــــــــاَن َحـــــــــــــْرٌب   )٥٧٠(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس التسعون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اهلبة 

ملتعلقة أو مسائل متعلقة باألب يف باب اهلبة، ثم نتكلم بإذن اهللا عز وجل عن ا

  .العطية

  :تعاىل قال الناظم وفقه اهللا
ُجـــــــــــــــــــــو - هِ َال َغـــــــــــــــــــــريِ -َوِألٍَب    ِيفِ  عُ الرُّ

  

ــــــــــــــــاٍل َيْكَتِفــــــــــــــــي  )٥٦٨( ــــــــــــــــِه، َوَأْخــــــــــــــــُذ َم   َعَطائِ

ٍر، َوَلـــــــــيَْس ِيفِ    ا   َمـــــــــَرْض  ِمـــــــــْن ُدوِن إِْرضَ

  

ْض َمــــــــــْوٍت، َويُ   )٥٦٩( ــــــــــَرتَ ــــــــــى َوالِــــــــــٌد إَِذا اْق   ْعَف

  :عطية املريض  
ـــــــــــــــــ   وُف َوَمـــــــــــــــــْن ُيِصـــــــــــــــــْبُه َمـــــــــــــــــَرٌض َخمُ

  

  َأْو َكـــــــــــــاَن َحـــــــــــــْرٌب َحْوَلـــــــــــــُه ُصـــــــــــــُفوُف   )٥٧٠(

  .بدأ الناظم وفقه اهللا تعاىل بالكالم عن أحكام األب يف باب اهلبة  

ة األوىل التي ذكرها من أحكام األب أن األب جيوز له الرجوع يف : املسأ

عدما يعطي الولد، يعني عندنا واحد أب أعطى ولده هدية، جاء للولد هبته ب
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يا ولدي، خذ هذا اجلوال هدية لك، وأخذ الولد اجلوال، هل جيوز لألب : قال

  أن يرجع يف هبته ويأخذه هذا اجلوال مرة أخرى؟

لد أساء استعامل اجلواز فجاء األب وأراد أن يرجع يف هبته   .مثًال الوا

ت إذا ذهبت  جيوز لألب: نقول أن يرجع يف هبته بخالف سائر الناس، فأ

إىل صديقك وأعطيته هدية، ال جيوز لك بعد أن يقبضها أن ترجع فيها، وهذا 

ُجو -  هِ َال َغريِ - َوِألٍَب  :معنى قول الناظم إًذا األب له أن يرجع يف ؛ َعَطائِهِ  ِيفِ  عُ الرُّ

  .يعني هديته: هديته، يف عطائه

ه جيوز لألب أن يأخذ من مال : تي تتعلق باألبكذلك من املسائل ال أ

  :ولده برشطني

أب مثًال حمتاج إىل . أال يكون يف ذلك رضر عىل هذا االبن: الرشط األول

ال، واهللا األب مثًال يبغى يشرتي سيارة جديدة، وولده مليونري،  يشء من ا

ال، أو أخذ من ماله بغري إذنه: راح للولد وقال وز لألب أن فإنه جي. أعطني ا

  .ما ال يرضه يأخذ من مال ولده

فلو كان الولد يترضر بذلك، الولد ال جيد ما يأكل به قوت يومه، واألب 

  .غني، فصار األب يأخذ من مال ولده، ما يؤدي إىل رضٍر عليه، هذا ال جيوز

لد من مال ولده ز أخذ الوا هو أن يكون : الرشط الثاين من رشوط جوا

ت، أما يف مرض املوت، فليس له أن يأخذ من مال ذلك يف غري مرض املو

  .ولده، خالص األب عىل فراش املوت فإنه ليس له أن يأخذ من ماله ولده
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ه اآلن يأخذ للورثة وال يأخذ  ه إذا أخذ من مال الولد، كأ ليش؟ أل

  مايش؟. لنفسه

  :وهذا معنى قول الناظم

رٍ  ٍل َيْكَتِفيَوَأْخُذ َما يعني وألٍب  ؛َوَأْخُذ َماٍل َيْكَتِفي ا يعني جيوز له ، ِمْن ُدوِن إِْرضَ

  .هذا بالنسبة ألخذ الوالد من ولده؛ َمَرْض  َوَليَْس ِيفِ  .أن يأخذ بدون رضر

ة الثالثة املتعلقة باألب أن الولد ال جيوز له أن يطالب األب : املسأ

اه، . بالدين : يقولإًذا األب ال ُيطالب بدين ولده، فال جيوز للولد أن يقايض أ

  .واهللا أطالب أيب بسداد دين كذا وكذا

  .ال، إذا كان األب له أن يأخذ من مال ولده، فإن الولد ال يطالبه بالدين

ة املطالبة بالنفقة، إذا كان الولد  لكن الفقهاء يستثنون من هذا وهي مسأ

اه هبذه النفقة   .حمتاج إىل النفقة، فله أن يطالب أ

  :هذا معنى قول الناظمهذا ما يتعلق بأحكام األب، و

ْض َويُ  ه ُيعفى من الدين، وال يلزمه وفاؤه، وال جيوز  ؛ْعَفى َوالٌِد إَِذا اْقَرتَ يعني أ

  .للولد أن يطالبه به

  .ثم انتقل الناظم وفقه اهللا تعاىل بعد ذلك إىل الكالم عن عطية املريض

ا . ليةاإلنسان إذا كان يف مرض املوت له أحكام ختتص به يف الترصفات ا

الية حال الصحة واحلياة ختتلف عن أحكام ترصفاته  ترصفات اإلنسان ا

الية حال مرضه إذا كان هذا املرض موت املوت   .ا
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  ما هو الضابط الذي ختتلف به أحكام اإلنسان؟

يعني مثًال إنسان عنده زكام، عنده حرارة مرتفعة، هل .. هل كل مرض

الصحيح؟ ال، ليس كذلك، إنام خالص األحكام هنا ختتلف عن ترصف : نقول

  .األحكام ختتص باملرض املخوف

إن هذا املرض : يعني إيش املرض املخوف؟ الذي يعني يقول األطباء

  :ُيتوقع أو ُخيشى أن يكون مرض املوت، وهذا معنى قول الناظم

شفت كيف؟ مرض خموف، ُخيشى أن يكون مرض  ؛وُف َوَمْن ُيِصْبُه َمَرٌض َخمُ 

خل يف ذلك إذا كان يف حالة حرٍب وكان حوله السيوف، املوت، وكذلك يد

يعني إنسان قامت احلرب وبدأت املعركة، فمثل هذا اإلنسان ُيتوقع أن يكون 

ًضا كذلك أحكامه ختتلف عن .. يف مرض ُيتوقع أن يكون مظنة املوت، فأ

ه مظنة للموت ه شأن املريض يف مرض املوت؛ أل   .أحكام الصحيح، شأ

  .ْرٌب َحْوَلُه ُصُفوُف َأْو َكاَن َح 

  .فام احلكم فيه؟ هذا يف مرض املوت

سنأيت إن شاء اهللا يف الدرس القادم عىل األحكام املختصة : نقول

باإلنسان يف مرض موته، نسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما 

اهللا  ينفعنا، وأن ينفعنا بام علمنا، وأن جيعل هذا العلم خالًصا لوجهه، وصىل

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ١٠() السبت(: يوم - ١٩١: رقم الدرس

ـــــــــــــ ـــــــــــــْن َيـــــــــــــِرْث  عٌ ْز َتـــــــــــــَربُّ َفَلـــــــــــــْم َجيُ ــــــــــــــًدا َعــــــــــــــَىل ثُ  َوَال لَِغـــــــــــــْريٍ   )٥٧١(  ِملَ   ُلــــــــــــــْث َزائِ

ــــــــــــــــ  )٥٧٢(  ِمْثـــــــــــُل َوِصـــــــــــيٍَّة، َوَلِكـــــــــــْن َفاَرَقـــــــــــْت  ــــــــــــــــبَ َأرْ  ُه ِيفِ اإِيَّ ــــــــــــــــْت َع َ ــــــــــــــــَام َأ   ٍة، َك

ــــــــــــــــــُب ِيفِ عْ يُ  تِي ْ ــــــــــــــــــةِ  َتــــــــــــــــــَربُ الرتَّ َّــــــْعــــــَال َرْجــــــَع فِيَهــــــا بَ   )٥٧٣(  اْلَعطِيَّ   ِت َد َمــــــا َقــــــْد َمت

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه  بسم اهللا، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وَمن وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه هذا الدرس احلادي و التسعون بعد ا

احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن العطية، وأوجه الشبه واالختالف بني 

  .العطية والوصية

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــ ـــــــــــــْن َيـــــــــــــِرْث  عٌ ْز َتـــــــــــــَربُّ َفَلـــــــــــــْم َجيُ ــــــــــــــًدا َعــــــــــــــَىل ثُ  َوَال لَِغـــــــــــــْريٍ   )٥٧١(  ِملَ   ُلــــــــــــــْث َزائِ

ــــــــــــــــ  )٥٧٢(  ِصـــــــــــيٍَّة، َوَلِكـــــــــــْن َفاَرَقـــــــــــْت ِمْثـــــــــــُل وَ  ــــــــــــــــْت َأْربَ  ُه ِيفِ اإِيَّ َ ــــــــــــــــَام َأ ــــــــــــــــٍة، َك   َع

ــــــــــــــــــُب ِيفِ يُ  تِي ْ ــــــــــــــــــةِ  ْعَتــــــــــــــــــَربُ الرتَّ َّــــــْعــــــَال َرْجــــــَع فِيَهــــــا بَ   )٥٧٣(  اْلَعطِيَّ   ِت َد َمــــــا َقــــــْد َمت

تها األخوات، شوفوا اهللا يرىض عليكم، هنا يتكلم  انظروا أهيا اإلخوة وأ

  .ن العطية والوصيةالناظم وفقه اهللا ع

  .هناك أوجه شبه بني العطية والوصية، وهناك أوجه اختالف

أن العطية اليل هي : أول وجه من أوجه التشابه: خلونا نبدأ بأوجه التشابه

  :اهلبة يف مرض املوت، ال تنسوا العطية هي اهلبة يف مرض املوت
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ـــــــــــــــــ   وُف َوَمـــــــــــــــــْن ُيِصـــــــــــــــــْبُه َمـــــــــــــــــَرٌض َخمُ

  

  ْوَلـــــــــــــُه ُصـــــــــــــُفوُف َأْو َكـــــــــــــاَن َحـــــــــــــْرٌب َح   )٥٧٠(

ء كانت يف مرض املوت    أو كانت يف حالة مظنة ) املخوف(يعني سوا

أويص بامله : موت، احلرب قائمة، الرؤوس تتطاير، الدماء تسيل، صاحبنا قال

  .كله، هذه ُتعترب عطية مثلها مثل العطية يف مرض املوت

واحد يف أهنا ال جتوز للوارث؛ يعني إيش؟ : أول شبه بني العطية والوصية

ف ريال هدية: مرض موته، جاء وقال ال : نقول. أويص البني بخمسني أ

  .ال يصح لك أن تويص البنك، حتى الوصية للوارث ال تصح. وصية لوارث

ًضا يف حكم الوصية، هذا من أوجه التشابه ه لو كان يف مرض : طيب أ أ

ًفا هذه هدية لك، وهو عىل: موته وقال فراش  تعال يا ولدي خذ مخسني أ

  .املوت

ًضا ال جيوز هذا؛ ألهنا هدية يف مرض املوت للوارث، فهذه ال : نقول أ

  . جتوز

حتى لو كان يف حالته الصحية يكتب وصية، : الوصية ال جيوز أن يقول

ف: يقول   .أويص البني بخمسني أ

ش املوت، قال: نقول يا ولدي، خذ : ال يصح، كذلك لو جاء وهو عىل فرا

ًفا   .مخسني أ

صح، ما هو الزم ولده، ممكن وراث آخر إذا كان أخوه وارًثا، إذا كان ال ي

  .أم، أب، املقصود أحد الورثة
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ال تصح إال بإجازة الورثة، فلو مات هذا الشخص الذي : طيب، نقول

ف، نقول تم موافقون عىل هذا؟ : أوىص لولده بخمسني أ تعالوا أهيا الورثة، أ

  .ال نجزهيا، ال تنفذ الوصية: متت، قالوا نجيزها : جتيزون هذه الوصية؟ قالوا 

ًفا يأخذه الولد  وكذلك يف العطية يف مرض املوت، أعطى ولده مخسني أ

يه، نقول يه، نأيت بالورثة، نقول: بعد موت أ يا مجاعة اخلري، يا أهيا : بعد موت أ

ًفا هلذا الولد جتيزون وال ال؟  وكم يف مرض املوت أعطى مخسني أ   الورثة أ

  .جازوا نفذت وإن مل جييزوا مل تنفذفإن أ

إًذا هذه هي األوىل يف أوجه التشابه بني العطية والوصية؛ أهنا ال جتوز 

رث   .أهنا ال جتوز بزيادة عىل الثلث: األمر اآلخر. للوا

ال جتوز بزيادة عىل إيش؟ عىل الثلث، فلو جاء األب يف مرض موته 

ال جيوز ألكثر من : ثة، نقولوأعطى مليون ريال ألحد اجلريان، ليس من الور

واهللا هذا الرجل تركته كلها مليونان، : املليون هذه كم تساوي؟ قالوا . الثلث

  .إًذا مليون هي نصف املليونني، أكثر من الثلث أم ال؟ أكثر من الثلث

نفس القضية اليل قلناها قبل، . هذه ال جتوز إال بإجازة الورثة: إًذا نقول

ء كان يف ذلك بالوصي أويص لفالن بمليون، أو أعطاه : ة، كتب وصية قالسوا

  واضح؟. عطية يف مرض موته، كلها ما متيش إال بإجازة الورثة

هذا واحد؛ ال جتوز ؛ ِملَْن َيِرْث  عٌ ْز َتَربُّ َفَلْم َجيُ  :هذا معنى قول الناظم

  .للوراث



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٠٢  

  .هذا اثنان؛ ال تزيد عىل الثلث ؛ُلْث َزائًِدا َعَىل ثُ  َوَال لَِغْريٍ 

يعني أن العطية يف مرض املوت مثل الوصية  ؛ِمثُْل َوِصيَّةٍ :ذه هي، قاله

تني   . يف هاتني املسأ

 ُه ِيفِ اإِيَّ  َوَلِكْن َفاَرَقْت  :نأيت اآلن ألوجه االختالف التي قال فيها الناظم

  .َعةٍ َأْربَ 

إيش هي هذه األربعة التي فارقت العطية فيها الوصية؟ العطية اليل هي 

  .رض املوتاهلبة يف م

  :يقول

َْت  َعةٍ َأْربَ  ُه ِيفِ اإِيَّ  َوَلِكْن َفاَرَقْت  تِيُب ِيفِ يُ  َكَام َأ ْ   .اْلَعطِيَّةِ  ْعتََربُ الرتَّ

  .الرتتيب: هذا األول

  .العربة يف العطية بالرتتيب، بخالف الوصية فال ُينظر فيها إىل الرتتيب

  يعني إيش هذا الكالم؟

، جاء لفالن أعطاه عرشة آالف رجٌل يف مرض موته عىل فراش املوت

ريال، ولفالن الثاين اليل بعده خذ عرشة آالف، اليل بعده خذ عرشة آالف 

ف ريال.. ريال   .مات الرجل، فإذا الرتكة كلها ثالثني أ

إنه تنفذ من الثلث بدون إجازة الورثة، إذا كانت ألجنبي، يعني : نحن قلنا

رثني، أع اعد ليس من الوا طاه الثلث، أقل من الثلث تنفذ، أعطى واحد من األ

  .ما حتتاج إجازة ورثة
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ًفا، أعطى األول عرشة آالف، ثم أعطى  طيب، هذا الرجل تركته ثالثني أ

  إيش تقولوا يف األول؟. الثاين عرشة آالف، ثم أعطى الثالث عرشة آالف

األول من ضمن الثلث، خالص األول اليل أخذ عرشة آالف خالص، 

  . عليك خذ العرشة آالف حالل

ت دخلت اآلن عىل الثلث، تعديت الثلث، حقك : الثاين والثالث نقول أ

  .يف مرض املوت فقط تترصف يف الثلث، أكثر من الثلث الزم إجازة الورثة

الثاين والثالث ما يأخذون هذه العرشة آالف إال : إيش نقول؟ نقول

 َعةٍ َأْربَ  ُه ِيفِ اإِيَّ  اَرَقْت َوَلِكْن فَ  :يقول لكه هذا بإجازة الورثة، بخالف الوصية؛ أل

َْت  تِيُب ِيفِ يُ  َكَام َأ ْ   .اْلَعطِيَّةِ  ْعتََربُ الرتَّ

بخالف الوصية فال ُيعترب فيها الرتتيب، فلو جاء يوم السبت، كتب وصية، 

أويص لفالن بعرشة آالف، يوم األحد كتب وصية أويص لعمرو بعرشة : قال

عرشة آالف، يوم الثالثاء كتب  آالف، يوم االثنني كتب وصية أويص لبكر

هل نعترب الرتتيب ونعطي األول مثًال األول .. وصية أويص لسعيد عرشة آالف

  .سعيد: بكر، الرابع: عمرو، الثالث: زيد، الثاين

ف فقط   . هل نعطي أول واحد زيد فقط؟ ولنفرتض أن الرتكة ثالثون أ

عترب فيها الرتتيب، الوصية ال يُ . ال، ما ُيعترب الرتتيب يف الوصية: نقول

إًذا . الثلث عرشة آالف ريال: كل الثلث كم؟ قالوا : طيب إيش العمل؟ نقول



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٠٤  

فني ومخسامئة ريال من  يشرتكون هؤالء األربعة يف الثلث، كل واحد يأخذ أ

  .الثلث اليل هو عرشة آالف، وال يأخذ أكثر من ذلك إال بإجازة الورثة

ة الرجوع: الوصيةالثاين من أوجه االختالف بني العطية و   .مسأ

َّ عْ َال َرْجَع فِيَها بَ  :العطية ليس له فيها الرجوع، قال اليل هي  ِت َد َما َقْد َمت

العطية، ليس له حق الرجوع، وهو يف مرض املوت أعطى واحد من اجلريان 

عرشة آالف ريال، أخذها اجلار ومشى، هل من حق هذا الواهب أن يرجع يف 

  هبته؟ 

جع يف هبته بعد القبض، لكن الوصية بخالف ذلك، ليس من حقه أن ير

: أويص لفالن بعرشة آالف، بعد أسبوع، أسبوعني، قال: فإذا كتب وصيته، قال

  واهللا رجعت يف وصيتي وأخذ الوصية وقطعها مزقها، له حق يف الرجوع؟

  .هذا الثاين من أوجه االختالف. نعم، الوصية لك حق أن ترجع فيها

يات الدرس القادم، لكن نقدمها هنا لتتميم الثالث والرابع سُتذ كر يف أ

  .القسمة

متى ُيعترب قبول العطية؟ ُيعترب قبول . هو وقُت القبول: الثالث: فنقول

العطية وقت اهلبة ووقت اإلعطاء بخالف الوصية فُيعترب قبوهلا ممن أوىص له، 

إنام املعترب يف ُيعترب قبوهلا بعد املوت ال عند الوصية، ليس عند كتابة الوصية، و

  .الوصية قبوهلا عند املوت

  .إًذا هذا فرق بني العطية والوصية
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بع فإن الوصية وقت امللك فيها موت املويص، . الفرق يف وقت امللك: الرا

  .بخالف العطية وقت امللك فيها عند هبتها وإعطائها َملن ُوهبت له

جو أن هذا هو الفرق بني العطية يف مرض املوت، وبني الوصية، وأر

تكون األحكام قد اتضحت، فال خيلط اإلنسان بني أحكام العطية وأحكام 

  .الوصية، تشرتك يف أمور وختتلف يف أمور

نسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بام 

ه  عّلمنا، وأن جيعله خالًصا لوجهه، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .صحبه أمجعنيو
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ١١() األحد(: يوم - ١٩٢: رقم الدرس

ــــــــعْ  َواْعُتــــــــِربَ  ــــــــا َتَق ًْضـــــــا ِعنْـــــــَد َذاَك َفـــــــا  )٥٧٤(  اْلَقُبــــــــوُل ِحــــــــَني َم   َتفعْ نْ َواْملِْلـــــــُك َأ

ــــــــــــا اْلَوِصــــــــــــيَُّة َفَلْيَســــــــــــْت ِمْثَلَهــــــــــــا ـــــ ِيفِ   )٥٧٥(  َأمَّ ـــــوِر، َفاْحـــــَذْر َجْهَلَه ـــــِذِه اْألُُم   اَه

ـــــــــــــــــاِيلِّ  َ ْ ـــــــــــــــــِف ا ـــــــــٍف بَ   )٥٧٦(  َأوْ  اْألَْمـــــــــــــــــُر بِالتََّرصُّ ــــــــــْعــــــــــَد َتَرصُّ   َامِت َقــــــــــْد َرَأْوااْملَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :وصحبه أمجعني، أما بعد

ائة يف رشح ا لنظم اجليل يف الفقه فهذا هو الدرس الثاين والتسعون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تعريف الوصية

  :بعد الكالم عن الفروق بني العطية والوصية، قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــعْ  َواْعُتــــــــِربَ  ــــــــا َتَق ًْضـــــــا ِعنْـــــــَد َذاَك َفـــــــا  )٥٧٤(  اْلَقُبــــــــوُل ِحــــــــَني َم   َتفعْ نْ َواْملِْلـــــــُك َأ

ــــــــــــا اْلَوِصــــــــــــيَُّة َفَلْيَســــــــــــ ـــــا ِيفِ   )٥٧٥(  ْت ِمْثَلَهــــــــــــاَأمَّ ـــــوِر، َفاْحـــــَذْر َجْهَلَه   َهـــــِذِه اْألُُم

  :الوصية

ـــــــــــــــــاِيلِّ  َ ْ ـــــــــــــــــِف ا ـــــــــٍف بَ   )٥٧٦(  َأوْ  اْألَْمـــــــــــــــــُر بِالتََّرصُّ ــــــــــْعــــــــــَد َتَرصُّ   َامِت َقــــــــــْد َرَأْوااْملَ

ا سبق، وهو الفرق بني الوصية والعطية،  يات تتمة  طبًعا بداية هذه األ

رث، وأهنا ال تزيد عىل سبق معنا أن العطية وا لوصية تشرتك يف أهنا ال جتوز للوا

ن ُيستنثى منهام ما لو أجاز الوارث فإهنا تنفذ أكثر من  الثلث، وهذان األمرا

  .الثلث، وتنفذ إذا كانت للوارث، إذا أجازها الورثة
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الرتتيب؛ فإن العطية ُتعترب فيها الرتتيب، : وأما أوجه الفرق فقد ذكرنا أوًال 

عطي أوًال ُيقدم عىل َمن ُأعطي ثانًيا، وهكذا فيام لو تزامحوا عىل الثلث، فَمن أُ 

  .يعني فيام لو زادت عىل الثلث، فُيعطى األول، بخالف الوصية

وكذلك بالنسبة للرجوع فإن العطية ال رجوع فيها بخالف الوصية، فإن 

  .له الرجوع فيها

  :األمر الثالث والرابع وهو الذي ذكره هنا، قال

ــــــــعْ  ُتــــــــِربَ َواعْ  ــــــــا َتَق ًْضـــــــا ِعنْـــــــَد َذاَك َفـــــــا  )٥٧٤(  اْلَقُبــــــــوُل ِحــــــــَني َم   َتفعْ نْ َواْملِْلـــــــُك َأ

وقت القبول بالنسبة للعطية عند اإلعطاء، ووقُت القبول بالنسبة للوصية 

  .إًذا هذا فرٌق من الفروق. عند موت املويص

ة كذلك بالنسبة للملك، فإن امللك حيصل يف العطية عند إيش؟ املسأ

بعة اليل هي وقت امللك امللك حيصل يف العطية عند اإلعطاء وأما يف . الرا

  .الوصية فامللك حيصل عند موت املويص وقبول املوَىص له بعد موت املويص

  :وال ُيعترب ذلك عند التلفظ بالوصية أو كتابة الوصية، وهلذا قال

ــــــــــــا اْلَوِصــــــــــــيَُّة َفَلْيَســــــــــــْت ِمْثَلَهــــــــــــا ـــــذِ  ِيفِ   )٥٧٥(  َأمَّ ـــــاَه ـــــوِر، َفاْحـــــَذْر َجْهَلَه   ِه اْألُُم

؛ يعني هذه األمور األربعة، ثم انتقل الناظم وفقه اهللا تعاىل َهِذِه اْألُُمورِ  ِيفِ 

ايل أو : إىل مبحث الوصية، فعّرف الوصية، عّرفها بقوله األمر بالترصف ا

  .ترصف بعد املامت قد رأوا وصيةً 
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ء كان هذا الترصف إًذا ما هي الوصية؟ الوصية هي األمر با لترصف، سوا

اِيلِّ  :ماليا، قال َ ْ ِف ا ٍف  َأوْ  اْألَْمُر بِالتََّرصُّ غريه يعني، إما أن يكون الترصف ؛ َتَرصُّ

بعد مويت خذوا من مايل عرشة آالف ريال تصدقوا هبا : ماليا كام لو أوىص، قال

ء، فهذا أمٌر بترصف مايل بعد املوت   .عىل الفقرا

إذا : ية يف أمٍر غري مايل، ترصف غري مايل، كام لو قال مثًال وقد تكون الوص

فهذا . متُّ فيتويل تزويج بنتي فالن، فيكون فالن هو الويل عىل بنته يف النكاح

أمٌر بترصٍف لكنه ليس ترصًفا ماليا لكنه ُيعترب من باب الوصية، لكن هذا مقيد 

   :بام لو كان األمر بالترصف بعد املوت، قال

ـــــــــــــــــاِيلِّ اْألَْمـــــــــــــــــ َ ْ ـــــــــــــــــِف ا ـــــــــٍف بَ   )٥٧٦(  َأوْ  ُر بِالتََّرصُّ ــــــــــْعــــــــــَد َتَرصُّ   َامِت َقــــــــــْد َرَأْوااْملَ

  .َوِصيَّةً 

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا عز وجل نكمل أحكام الوصية 

ه  يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .رب العاملني وصحبه أمجعني، واحلمد هللا
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ١٢() االثنني(: يوم - ١٩٣: رقم الدرس
ــــــــــــــــــِذي َتــــــــــــــــــَركْ    َوِصــــــــــــــــــيًَّة، ُتَســــــــــــــــــنُّ لِلَّ

  

ا، َوَأْوَىل   )٥٧٧( ـــــــ: َخـــــــْريً ـــــــُمخْ ـــــــِد اْمَتَل   ْك ُس َمـــــــا َق

ــــــــــــــــــــــــــ َوَملْ    ــــــــــــــــــــــــــطُّ َوَال َجتُ ِرٍث َق ــــــــــــــــــــــــــَوا   ْز لِ

  

ــــــــــــــــْريِ   )٥٧٨( ــــــــــــــــْوَق ثُ  لِْلَغ ــــــــــــــــَال َف ــــــــــــــــٍث إِْن َحَظ   ُل

ـــــــــــِإْن    ـــــــــــَذاُجيِ َف ـــــــــــا، َك   يـــــــــــُزوا َصـــــــــــحَّ ُمْطَلًق

  

ًْضـــــــــــــــا  )٥٧٩( ِرُث َأ ـــــــــــــــَوا ـــــــــــــــَذانَ  إِْن ُعـــــــــــــــِدَم اْل   َف

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :وصحبه أمجعني، أما بعد

ائة  يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالث والتسعون بعد ا

  .رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن أحكام الوصية بإذن اهللا تعاىل

  :الوصية أهيا اإلخوة الكرام وهي التي عرفها الناظم بأهنا

ـــــــــــــــــاِيلِّ  َ ْ ـــــــــــــــــِف ا ـــــــــٍف بَ   )٥٧٦(  َأوْ  اْألَْمـــــــــــــــــُر بِالتََّرصُّ ــــــــــْعــــــــــَد َتَرصُّ   َامِت َقــــــــــْد َرَأْوااْملَ

ــــــــــــــ ــــــــــــــِذي َت ا، َوَأْوَىل   )٥٧٧(  َركْ َوِصــــــــــــــيًَّة، ُتَســــــــــــــنُّ لِلَّ ــــــــــــ: َخــــــــــــْريً ُس َمــــــــــــا َقــــــــــــِد ُمخْ

ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ِرٍث َقــــــــــــــــــــطُّ َوَال َجتُ ــــــــــــــــــــَوا ـــــــــــْريِ   )٥٧٨(  ْز لِ ـــــــــــْوَق ثُ  لِْلَغ ـــــــــــَال َف ـــــــــــٍث إِْن َحَظ   ُل

ًْضــــــــــا  )٥٧٩(  يـــــــُزوا َصـــــــحَّ ُمْطَلًقـــــــا، َكـــــــَذاَفـــــــِإْن ُجيِ  ِرُث َأ ــــــــــَوا ــــــــــَذانَ  إِْن ُعــــــــــِدَم اْل   َف

م من هنا يذكر الناظم وفقه اهللا  أحكام الوصية، الوصية أهيا اإلخوة الكرا

  جهة حكمها تارًة تكون مستحبة، متى تكون الوصية سنة؟

: تكون الوصية سنة َملن ترك ماًال كثًريا، ُيسن له الوصية بخمس ماله، قال

ال الكثري  الوصية باخلمس ممن ترك ماًال كثًريا، عرًفا طبًعا، املرجع هنا يف ا

  .والقليل العرف
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  .إًذا الوصية سنة باخلمس َملن ترك ماًال كثًريا 

  :وهذا معنى قوله

  .ْك ُس َما َقِد اْمَتلَ ُمخْ : َخْريًا، َوَأْوَىل  ُتَسنُّ لِلَِّذي َتَركْ 

  متى تكون الوصية حمرمة؟. والوصية تكون حمرمة

إن اهللا «: الوصية املحرمة هي الوصية للوارث، قال صىل اهللا عليه وسلم

  .»حقٍّ حقه، فال وصية لوارثقد أعطى كل ذي 

  .فال جتوز الوصية للوارث

  .ْز لَِواِرٍث َقطُّ َجتُ  َوَملْ  :كذلك ال جتوز الوصية بزيادة عىل الثلث، إًذا قال

؟ ال بالثلث، وال بزيادة عىل الثلث، وال للغري فوق الثلث، يعني  ليش قطُّ

  .غري الوارث ال جتوز له الوصية بزيادة عىل الثلث

؟ يعني إن منع الوارث ذلك، أما إذا إِْن َحَظَال  إيش يعني؛ َحَظَال إِْن  :قال

تصح هذه الوصية اليل هي الوصية : أجاز الوارث ذلك فإهنا تصح، فنقول

رث والوصية بزيادة عىل الثلث، تصح بحالتني   :للوا

. بإجازة الورثة، فإذا أجاز الورثة الوصية لوارٍث، نفذت: احلالة األوىل

ذا أجاز الورثة الوصية بزيادة عىل الثلث نفذت وكانت كانت صحيحة، وإ

ًضا   .صحيحة أ

رث، يعني  كذلك تكون الوصية صحيحة بزيادة عىل الثلث عند عدم الوا

إذا مل يكن للشخص وارث فإنه جيوز له أن يويص بأكثر من الثلث، إنسان مات 
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ثر هذا الشخص جيوز له أن يويص بأك: وليس له أي وراث من أقاربه، فنقول

فإن جييزوا صح مطلًقا، حتى لو كان يف أكثر من : وهذا معنى قوله. من الثلث

  .الثلث، وحتى لو كانت لوراث

ًْضا َكَذا ِرُث َأ يعني إذا انعدم الوارث ومل ُيوجد فإن الوصية  ؛َفَذانَ  إِْن ُعِدَم اْلَوا

  .تنفذ ولو كانت زيادة عىل الثلث

م، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعل

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ١٣() ءُ الثالثا(: يوم - ١٩٤: رقم الدرس

ــــــــــــــٍف َرِشــــــــــــــيدِ  ــــــــــــــْن ُمَكلَّ ــــــــــــــِديدِ  يٍّ َوِمــــــــــــــْن َصــــــــــــــبِ   )٥٨٠(  َتِصــــــــــــــحُّ ِم   َعاِقــــــــــــــٍل َس

ـــــــــــُك  لُِكــــــــــلِّ  ــــــــــــــــــــــُك  عٍ اَشــــــــــــــــــــــمُ َولَِرِقيــــــــــــــــــــــٍق بِ   )٥٨١(  َمـــــــــــْن َجــــــــــاَز َلـــــــــــُه التََّملُّ   َيْملِ

ـــــَدا  )٥٨٢(  َأْن ُيوَجــــــَدا: ُطــــــهُ ٍل، َرشْ ْمــــــَكــــــَذا ِحلَ  ـــــا َفاْحِســـــْب َلـــــُه إِْن ُولِ ـــــْن َقْبلَِه   ِم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

بع والتسعو هذا الدرس ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه ن الرا بعد ا

أحكام املوِيص، أو رشوط املوِيص، احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن 

  .والرشوط املتعلقة باملوَىص له

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف باب الوصية

ــــــــــــــٍف َرِشــــــــــــــيدِ  ــــــــــــــْن ُمَكلَّ ــــــــــــــِديدِ  يٍّ َوِمــــــــــــــْن َصــــــــــــــبِ   )٥٨٠(  َتِصــــــــــــــحُّ ِم   َعاِقــــــــــــــٍل َس

ـــــــــــُك  ُكــــــــــلِّ لِ  ــــــــــــــــــــــُك  عٍ اَشــــــــــــــــــــــمُ َولَِرِقيــــــــــــــــــــــٍق بِ   )٥٨١(  َمـــــــــــْن َجــــــــــاَز َلـــــــــــُه التََّملُّ   َيْملِ

ـــــَدا  )٥٨٢(  َأْن ُيوَجــــــَدا: ُطــــــهُ ٍل، َرشْ ْمــــــَكــــــَذا ِحلَ  ـــــا َفاْحِســـــْب َلـــــُه إِْن ُولِ ـــــْن َقْبلَِه   ِم

م فيها أطراف عندنا الشخص املوِيص، وهو : الوصية أهيا اإلخوة الكرا

ال يعني، الذي قالالذي يعني نطق بالوصية أو  : كتب الوصية، صاحب ا

ف ريال لفالن، هذا هو املوِيص وأمره واضح   .أويص بامئة أ
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إذا متُّ : عندنا الشخص الذي تكون الوصية له، يعني مثًال لو قال زيد

ف ريال لسعيد، ويكون املسئول عن إيصاهلا له  فادفعوا من تركتي مائة أ

  .وتنفيذ هذه الوصية هو خالد

خالد ماذا ُيسمى؟ ُيسمى املوىص إليه؛ . سعيد: زيد، واملوَىص له: املوِيص 

  .الذي يرشف عىل تنفيذ الوصية، أو الذي ينفذ هذه الوصية

ف ريال التي ذكرناها ائة أ   واضح؟. طيب املوَىص به ما هو؟ هو ا

  .إًذا هذه أطراف الوصية أو أركان الوصية

  املوِيص؟ املوِيص، َمن الذي تصح وصيته؟ ما هي رشوط

ُيشرتط يف املويص إما أن يكون مكلًفا رشيًدا؛ يعني عاقل بالغ رشيد، أو 

  .أن يكون صبيا مميًزا عاقًال 

وهذا املوضع يصح فيه ترصف الصبي املميز، الوصية تصح من الصبي 

  .املميز وتصح من البالغ

ه غري جائز الترصف يف  اذا صححنا الوصية من الصبي املميز مع أ و

ه؟ ألن منعه من الترصف يف حياته حلظ نفسه، يعني حفاًظا عىل ماله، حيات

  .ملصلحته هو، أما بعد املوت فمنعه من الوصية ليس فيه مصلحة له

إًذا املويص إما أن يكون مكلًفا رشيًدا أو أن يكون . فلذلك أجزنا الوصية

  .صبيا عاقًال مميًزا 

  .َعاِقٍل َسِديدِ  يٍّ َوِمْن َصبِ : قال
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ُيشرتط التمميز والعقل والرشد، وال ُيشرتط البلوغ بل تصح من إًذا 

  .الصبي املميز

يعني املوىص له تكون : لكل؛ َمْن َجاَز َلُه التََّملُُّك  لُِكلِّ  :املوىص له، قال

  .الوصية لكل َمن جاز له التملك

إًذا املوىص له يكون جائز التملك، فالبد يف املوىص له أن يكون ممن جاز 

ء كان له التم لك الذي له ذمة مالية يتملك هبا، وهذا يدخل فيه كل إنسان سوا

ء كان بالًغا أو غري بالغ،  ء كان عاقًال أو جمنوًنا، سوا صغًريا أو كان كبًريا، سوا

ًضا َمن؟ غري اإلنسان، فالدابة  لكن كلمة جائز التملك خترج العبد وخترج أ

نات والبهائم ليست جائزة التملك فال ت   واضح؟. صح الوصية هلاواحليوا

  .َولَِرِقيٍق  :سيستثني اآلن املؤلف، قال

إًذا الرقيق ليس جائز التملك، لكن هل تصح الوصية للرقيق وهو العبد 

ال، : لكن بمشاع، يعني إيش بمشاع؟ يعني يقول أويص لفالن العبد بثلث ا

ذه ننظر، فإن كانت ه: بربع مايل، إيش احلل فيه؟ كيف ننفيذ الوصية؟ نقول

أويص بثلث مايل : الوصية تستوعب قيمة العبد فإنه ُيعتق، يعني لو قال مثًال 

ال، ما الذي يرتتب  ه يساوي ثلث ا هلذا العبد، نظرنا يف هذا العبد فوجدنا أ

  .يرتتب عىل ذلك عتق هذا العبد: عىل ذلك؟ نقول

يقه بمشاع، يعني يملك اإلنسان الوصية لرق؛ َيْملُِك  عٍ اَش مُ َولَِرِقيٍق بِ  :قال

  .يعني بالثلث أو نحوه
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  كذلك هل جتوز الوصية للحمل؟ 

ناء الوصية، عندما نطق : نقول نعم، احلمل إذا حتققنا من وجوده أ

أويص : اإلنسان بالوصية أو أوىص هبذه الوصية كان احلمل موجوًدا، قال

بعرشة آالف ريال ُتعطى للحمل الذي يف بطن فالنة، يصح هذا إذا حتققنا من 

ناء الوصيةو يعني كذا تصح ؛ لٍ مْ َكَذا ِحلَ  :وهذا معنى قوله. جود هذا احلمل أ

يعني أن يكون احلمل موجوًدا من ؛ ِمْن َقبْلَِها َأْن ُيوَجَدا: ُطهُ َرشْ  .الوصية حلملٍ 

قبلها، يعني من قبل الوصية، أما إذا ُوجد احلمل بعد الوصية فال تصح 

ثم ُوجد احلمل بعد ذلك فال تصح  أويص بحمل فالنة،: الوصية، يعني قال

  .الوصية له

يعني إيش فاحسب له إن ُولد؟ إذا ُولد هذا ؛ َفاْحِسْب َلُه إِْن ُولَِدا :قال

الرجل أوىص وبعد الوصية .. املوولد ننظر متى ُولد؟ فإن كان ُولد مثًال 

ه بعد الوصية  ه كان موجوًدا لكن لو أ بشهرين وضعت محًال، هذا ال شك أ

ال، ال يمكن أن يكون هذا املولود كان : نوات جاء مولود، نقولبخمس س

ناء الوصية   .موجوًدا أ

ة الوصية، نسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، وأن  هذا ما يتعلق بمسأ

ه وصحبه أمجعني،  يعلمنا ما ينفعنا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ١٤() ءُ األربعا(: يوم - ١٩٥: رقم الدرس

ــــاِل، َمْوُجــــوًدا َوَمْعــــُدوًما، َوَمــــا َ ْ ــــــــُه نَ اُح َبــــــــيُ   )٥٨٣(  بِا ــــــــٍب -ْفُع ــــــــاْفَهَام  -َكَكْل   َف

 ِ ــــــــــــــــْبَهٍم، َفبِاْحلِ   )٥٨٤(  َوبِنَِصــــــــــــــــــــــــــــــــيِب َواِرٍث ُمَعــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ِ َأْو ُم ــــــــــــــــنيِّ   َســــــــــــــــاِب َع

ُط َوِيصٍّ  ــــــــــاْعَلَام   )٥٨٥(  لَِام َأْن َيُكــــــــــــــوَن ُمْســــــــــــــ: َرشْ ــــــــــْدًال َرِشــــــــــيًدا، َف ــــــــــا َع ًف   ُمَكلَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو اخلامس والتسعون بعد ا

نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أحكام  رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،

ال(املوَىص به  الذي ُيوىص به، وكذلك عن املوَىص إليه، أو ما ُيسمى ) ا

  .بالويص

   :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــاِل، َمْوُجــــوًدا َوَمْعــــُدوًما، َوَمــــا َ ْ ــــــــُه نَ اُح َبــــــــيُ   )٥٨٣(  بِا ــــــــٍب -ْفُع ــــــــاْفَهَام  -َكَكْل   َف

ِ َوبِنَِصــــــــــــــــــــــــــــــــيِب َواِرٍث مُ  ــــــــــــــــْبَهٍم، َفبِاْحلِ   )٥٨٤(  َعــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ِ َأْو ُم ــــــــــــــــنيِّ   َســــــــــــــــاِب َع

ُط َوِيصٍّ  ــــــــــاْعَلَام   )٥٨٥(  َأْن َيُكــــــــــــــوَن ُمْســــــــــــــلَِام : َرشْ ــــــــــْدًال َرِشــــــــــيًدا، َف ــــــــــا َع ًف   ُمَكلَّ

الوصية قلنا هلا أركان، عندنا : هنا يتكلم الناظم عن املوىص به أوًال 

ال، وا   .ملوىص إليه وهو الويصاملوِيص واملوَىص له، واملوَىص به وهو ا

ال(املوىص به  ال هو ما جيوز بيعه، ) ا ُيشرتط فيه إما أن يكون ماًال، ا

  .وسبق ذكره يف أول كتاب البيع، وهو ما فيه منفعٌة مباحة من غري حاجة
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ال الذي جيوز  يعني ما كان مباح النفع مطلًقا فهذا ماٌل، فتصح الوصية با

ز بيعه، طيب، ما ال جيوز بيعه  هل تصح الوصية به؟ نعم، ال يلزم من عدم جوا

ء كان موجوًدا  ال تصح الوصية به سوا ز الوصية، وهلذا ا ز جوا بيعه عدم جوا

أو كان معدوًما، حتى تصح الوصية باملعدوم، يشء غري موجود اآلن أويص به 

اِل، َمْوُجوًدا :وهو سيوجد يف املستقبل ال بأس بذلك، وهلذا قال الناظم َ ْ  بِا

  .َوَمْعُدوًما

ل كالكلب مثًال، والكلب جيوز  طيب، ما ُيباح نفعه يف بعض األحوا

  اقتناؤه وُيباح نفعه يف حاالت خاصة، فهل تصح الوصية بالكالب؟

يصح الوصية بام ُيباح نفعه كالكلب، فإنه ُيباح نفعه يف حاالت معينة، 

يعني افهم هذا ؛ َفاْفَهَام  - ْلٍب َككَ - ْفُعُه نَ اُح بَ يُ  َوَما :فيجوز الوصية به، قال الناظم

  . الكالم

تصح الوصية بنصيب وارٍث معني، أو : األمر اآلخر مما تصح الوصية به

  .نصيب وارث مبهم

كيف نصيب وارث عني وكيف نصيب وارث مبهم؟ نصيب وارث معني 

أويص لفالن الفالين ابن اجلريان مثًال بمثل نصيب ابني من املرياث، : يقول

ا ما ناء، وهم الورثة، ماذا طيب  ت هذا الرجل فإذا هبذا الرجل عنده ثالثة أ

  نصنع؟
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ناء ربًعا، ونعطي هلذا ربًعا؛ ألن ثالثة : نقول نعطي كل واحد من األ

ناء ألن كل واحد سيأخذ سيقتسمون املرياث، ويدخل هذا معهم يف  األ

ناء، وهذا معنى قول الناظم ه ابن من األ ة كأ ِ َفبِاْحلِ  :املسأ يعني ؛ َساِب َعنيِّ

ة احلسابية؛ حتى يتعني نصيبه من الوصية   .أدخله معهم يف املسأ

أويص لفالن بمثل : إًذا إذا أوىص املوِيص بنصيب وارث معني كام لو قال

ة   .نصيب ابني، فيدخل معهم يف املسأ

أويص لفالن بنصيب وارث من : إذا أوىص بنصيب وارث مبهم، قال

ة وجدنا أن بعض هؤالء الورثة، يأخذ السدس، ورثتي، نظرنا يف الورث

يكون له أقل نصيب، يعني يكون : وبعضهم يأخذ النصف، ماذا نصنع؟ نقول

ة ًضا إىل املسأ   .له مثل نصيب أقلهم، وُيضم أ

ة عىل سبيل املثال فيها مثًال أخت شقيقة ترث  فلو فرضنا أن املسأ

ناء عمومة   .النصف، وعرشة أ

ناء العموم عندنا أخت شقيقة، تر ث النصف مثًال وعندنا الباقي مثًال أل

ناء العموم، األعامم واألخوال ما يف، فرًضا   .مثًال، ما يف إال أ

ناء عموم، كم سيأخذ؟ نقول سيأخذ مثل نصيب الواحد من : عرشة أ

ه األقل ناء العمومة؛ أل   .أ

ناء العمومة إحدى عرش ناء العمومة، ويصري كأن أ  واضح؟ فيدخل مع أ

، وهذا معنى قوله    :ابن عمٍّ
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 ِ ــــــــــــــــْبَهٍم، َفبِاْحلِ   )٥٨٤(  َوبِنَِصــــــــــــــــــــــــــــــــيِب َواِرٍث ُمَعــــــــــــــــــــــــــــــــنيَّ ِ َأْو ُم ــــــــــــــــنيِّ   َســــــــــــــــاِب َع

  .فإذا كان وارًثا مبهًام فإنه يأخذ كنصيب أقل الورثة

ثم انتقل إىل رشوط الويص وهو املوَىص إليه، الويص ُيشرتط أن يكون 

تنفيذ الوصية، فُيشرتط أن يكون مسلًام،  مسلًام، الويص هو الذي ُيوكل إليه أمُر 

وكذلك أن يكون مكلًفا، وكذلك أن يكون عدًال ال فاسًقا، وكذلك أن يكون 

من مايل ُيدفع مليون : رشيًدا حيسن الترصف، فال يصح الويص أن ُيقال مثًال 

ُتفرق يف سبل اخلري، يتوىل توزيعها فالن، وفالن هذا ال حيسن الترصف يف 

ال   .ا

  .َفاْعَلَام  :هذه رشوط الويص الذي يتوىل حتديد الوصية، قال إًذا

نسأل اهللا عز وجل أن جيعل ما نتعلمه علًام نافًعا، ولوجهه خالًصا، وصىل 

ه وصحبه أمجعني   .اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج/  ١٥() اخلميس(: يوم - ١٩٦: رقم الدرس
  ُرِســـــــــــمْ  قِّ ِمـــــــــــَن الـــــــــــرِّ  انٍ َســـــــــــنْ ِريـــــــــــُر إِ َحتْ 

  

ــــــُق ِذي َكْســــــٍب َســــــلِمْ   )٥٨٦( ــــــا، َوُســــــنَّ ِعْت   ِعْتًق

  َوَصـــــــــــــــــــحَّ َتنِْجيـــــــــــــــــــًزا َوَتْعلِيًقـــــــــــــــــــا، َوإِنْ   

  

ــــــــــــــــــْدبِريٍ َمــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــاَن بِ   )٥٨٧( ــــــــــــــــــنْ  ْوٍت َفبَِت   ُزكِ

ـــــــــــــــــــــةُ    ـــــــــــــــــــــا اْلِكَتاَب ـــــــــــــــــــــيِّ : َأمَّ ـــــــــــــــــــــُع َس   دِ َفَبْي

  

ـــــــــــــــــــــَام َعْبـــــــــــــــــــــًدا لِنَْفِســـــــــــــــــــــِه بِـــــــــــــــــــــ  )٥٨٨(   دِ ٍل َجيِّ

  .محة اهللالسالم عليكم ور  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

بعد ، وهو الدرس السادس والتسعون هذا الدرسحياكم اهللا وبياكم يف 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

  .لك بالنسبة للعبد املكاتبالعتق، وأحكام الرقيق والعبيد، وكذ

وإيش الفائدة من تعلم أحكام العبيد والرقيق وهي : طبًعا قد يقول قائل

  مسائل مل تعد موجودة يف هذا الزمان؟

احلققية أن الناظم وفقه اهللا تعاىل هو ذكر أصًال فقد تعريفات 

باملصطلحات، حتى إذا قرأت يف الكتب تفهم املصطلحات، مل يفّصل ومل 

يات، ستة يسرتسل  كثًريا يف ذكر مسائل الرق والعبيد، وكل ما ذكره ستة أ

يات نأخذها عىل درسني، يفهم منها اإلنسان بإذن اهللا عز وجل  أ

املصطلحات، إذا قرأت بعدين يف كتب الفقهاء كلمة املدبَّر، كلمة أم الولد، 

  .كلمة العتق، كلمة الرق، كلمة الِقن، تفهم هذه املصطلحات
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  :وفقه اهللا تعاىل قال الناظم
  ُرِســـــــــــمْ  قِّ اٍن ِمـــــــــــَن الـــــــــــرِّ َســـــــــــنْ ِريـــــــــــُر إِ َحتْ 

  

ــــــُق ِذي َكْســــــٍب َســــــلِمْ   )٥٨٦( ــــــا، َوُســــــنَّ ِعْت   ِعْتًق

  َوَصـــــــــــــــــــحَّ َتنِْجيـــــــــــــــــــًزا َوَتْعلِيًقـــــــــــــــــــا، َوإِنْ   

  

ــــــــــــــــــْدبِريٍ َمــــــــــــــــــَكــــــــــــــــــاَن بِ   )٥٨٧( ــــــــــــــــــنْ  ْوٍت َفبَِت   ُزكِ

ـــــــــــــــــــــةُ    ـــــــــــــــــــــا اْلِكَتاَب ـــــــــــــــــــــيِّ : َأمَّ ـــــــــــــــــــــُع َس   دِ َفَبْي

  

ـــــــــــــــــــــَام ِه بِـــــــــــــــــــــَعْبـــــــــــــــــــــًدا لِنَْفِســـــــــــــــــــــ  )٥٨٨(   دِ ٍل َجيِّ

م الكالم فيه أوًال عن تعريفه     ما هو العتق؟. العتق أهيا اإلخوة الكرا

هو حترير اإلنسان من الرق، إنسان يكون رقيًقا، عبًدا مملوًكا، حيرره : العتق

  .هذا هو العتق، يعتقه؛ حيرره من الرق. اإلنسان من هذا الرق

رقيًقا؟ ما هو الطريق وقبل أن نسرتسل كيف يكون إنسان مملوًكا و

  الرشعي الذي يمكن أن يكون به الشخص مملوًكا؟ 

احلقيقة أن الرق وامللك يقع عىل اإلنسان يف صورة اجلهاد الرشعي إذا 

حصل وأرس املسلمون بعًضا من الكفار، فإن اإلمام ُخيري يف هؤالء األرسى 

  .االسرتقاء: عدة خيارات، من ضمنها

كفر يف األصل، فقد ذكر عدد من أهل العلم والرق ال يكون إال بسبب ال

تكلموا عن مسائل الرق يعني العبودية وامللك حينام يقع عىل اإلنسان، وما 

احلكمة منه؟ وما أسبابه؟ يف مباحث ال يتسع الكالم لذكرها اآلن لكن أحيلكم 

ء البيان فقد  عىل كتاب الشيخ حممد األمني الشنقيطي رمحه اهللا تعاىل، وهو أضوا

  .م يف بعض تفسريه عن هذه القضيةتكل

  .إًذا العتق حترير اإلنسان من الرق
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ة  هل الرشيعة جاءت باسرتقاق الناس وال جاءت بالعتق؟ هذه مسأ

ًدا رشيعة : مهمة، بعض الناس، يقول كيف الرشيعة جاءت باالسرتقاق؟ أ

اإلسالم ما جاءت باالسرتقاق، بل جاءت بعتق العبيد والرتغيب يف عتق 

واب يف عتقد العبيد املوجودينالعبي   .د، وفتح األ

ا ُبعث املصطفى عليه الصالة  ا جاء النبي عليه الصالة والسالم،  ه  أل

والسالم كان الرق، العبودية موجودة بكثرة، وكانت هلا أسباب كثرية، نحن 

ذكرنا سببه، لكن قبل اإلسالم كانت أسباًبا وطرًقا كثرية السرتقاق الناس، 

الرشيعة كثًريا من منافذ االسرتقاق، وفتحت منافذ العتق عىل فأغلقت 

عيها وحترير العبيد   .مرصا

فمثًال كثري من الكفارات، يكون الواجب يف الكفارة حترير رغبة، كذلك 

َمن أعتق عبًدا، «: رّغب النبي صىل اهللا عليه وسلم يف عتق العبيد، وذكر فضًال 

  .»منه من النارأعتق اُهللا عز وجل بكل عضو منه عضًوا 

اذا ملْ : فاحلث عىل عتق العبيد هذا أمٌر جاءت به الرشيعة، قد يقول قائل

ام اإلسالم؟   تأِت الرشيعة بإلغاء الرق إلغاًء كامًال يف أول يوم من أ

الرشيعة اإلسالمية توجب عىل . هذا أصًال ال حيقق املصلحة أصًال : نقول

عني العبد هذا يأكل ويرشب عىل السيد أن ينفق عىل عبده، يأكل ويرشب، ي

نفقة سيده، واجب عىل السيد أن ينفق عليه وأن يأكله وأن يرشبه وأن يسكنه 

  .إلخ.. وأن يلبسه
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ن  ن سيأكلون؟ من أ ًرا، من أ ختيل لو فجأة كل هؤالء العبيد صاروا أحرا

ن سيجدون وظائف؟ هم عند السيد جيب عليه وجوب  سيرشبون؟ من أ

  .رشعي أن ينفق عليه

وَمن قرأ يف باب يف الفقه اسمه باب نفقة املامليك، يتكلم فيه الفقهاء عن 

ه ال جيوز للسيد أن يكلفه مشاقا كثرية  وجوب النفقة عىل هذا العبد الرقيق وأ

  .فوق طاقته

وعىل كل اإلنسان إذا تأمل يف الترشيعات التي جاء هبا اإلسالم، علم أن 

برعاية حقوقهم، ولكن بعض الناس ال  اإلسالم جاء بتحرير العبيد، وجاء

  .يستوعبها

  .هو حترير اإلنسان من الرق: قلنا: عىل كل حال، تعريف الرق

  .ِعْتًقا ُرِسمْ  قِّ اٍن ِمَن الرِّ َس نْ ِريُر إِ َحتْ 

  ما حكم هذا العتق؟

  .ُيستحب عتق كل ذي كسٍب . إنه مستحب: قال

الذي له كسٌب سليم عند القدرة إًذا عتق العبد ؛ َوُسنَّ ِعْتُق ذِي َكْسٍب َسلِمْ 

  .عىل التكسب هذا مستحب

طيب، ليش فقط الذي عنده القدرة عىل التكسب؟ : جيي واحد يقول

اذا ال ُيعتق؟ ألن بقاءه يف الرق يوجب وجوًبا  طيب غري القادر عىل التكسب 

  .رشعيا عىل سيده أن ينفق عليه
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عىل السيد، إذا أعتقه  فإذا أعتقه زال هذا الوجوب الرشعي، ما عاد واجب

خالص حر يروح، فال جيب عىل السيد أن يعتقه، وهلذا عتقه يف هذه احلالة 

ن يرشب؟ واضح؟ ن يتكسب؟ من أ ٌر به، من أ   إرضا

، وقد . اللفظ: أسباب العتق كثرية ومتعددة، أوهلا واللفظ قد يكون منجًزا

  .َوَصحَّ َتنِْجيًزا َوَتْعلِيًقا :يكون معلًقا، قال

، : العتق وهو عتق السيد لعبده باللفظ، بأن يقول إًذا َت حرٌّ أعتقك أو أ

، املنجز يقول خالص ُيعتق . أعتقك: هذا قد يكون معلًقا وقد يكون منجًزا

  .علطول

َت حر، إذا : واملعلق تعليقه عىل رشٍط مستقبيل، إذا فعلَت كذا وكذا فأ

ت عتيق، إذا ذهبت للمسجد ف ت حر وهكذاتعلمت الصنعة الفالنية فأ   .أ

  .فيصح تعليق العبد عىل رشط املستقبل

  .هو التدبري: الثاين من أسباب العتق

ت حر: معناه تعليق العتق عىل املوت، فيقول: التدبري ا فأ يعني . إذا مت أ

َت حر: السيد يقول لعبده   .إذا متُّ أ

ال هذا ُيسمى التدبري؛ اليل هو تعليق العتق عىل إيش؟ عىل املوت، وهلذا ق

  .ُزكِنْ  ْوٍت َفبَِتْدبِريٍ مَ َكاَن بِ  َوإِنْ  :الناظم

ه ُيعترب مثل الوصية، ال ُيعتق إال إذا كان من  ومن أحكام هذا التدبري أ

ت حر، ثم : الثلث؛ ألن هذا الرقيق هو جزء من مال السيد، فإذا قال إذا مت فأ
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ف، وكانت قيمة الـ قّدرنا تقييم . .مات هذا السيد، وقّدرنا الرتكة بثالثامئة أ

ف هي قيمة هذا العبد، إًذا هذا  الرتكة كلها بموجوداهتا كلها، فوجدنا أن مائة أ

إذا وجدنا أن العبد أكثر من الثلث ال ُيعتق منه ما زاد عىل . من الثلث فُيعتق

  .الثلث إال بإجازة الورثة

  .ُزكِنْ  َفبَِتْدبِريٍ  :قال

  .هو الكتابة: الثالث من أسباب العتق

ابة معناها أن يبيع السيد العبد عىل نفسه عىل أقساط معلومة، جيي الكت

ا أعتقك بمقابل أقساط تدفعها وحترر : يقول. يا سيد، أعتقني: العبد يقول أ

  .واضح؟ هذا ُيسمى العبد املكاَتب. نفسك
ـــــــــــــــــــــةُ  ـــــــــــــــــــــا اْلِكَتاَب ـــــــــــــــــــــيِّ : َأمَّ ـــــــــــــــــــــُع َس   دِ َفَبْي

  

ـــــــــــــــــــــَام َعْبـــــــــــــــــــــًدا لِنَْفِســـــــــــــــــــــِه بِـــــــــــــــــــــ  )٥٨٨(   دِ ٍل َجيِّ

ه يكون عىل أقساٍط معلومة بإذن اهللا عز وجل، وسيأ   يت يف الدرس القادم أ

بقية األسباب إن شاء اهللا، وهي االستيالء نأخذها يف الدرس القادم، واُهللا 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا  أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرةمج / ١٧() السبت(: يوم - ١٩٧: رقم الدرس

ـــــــــــــٍل ِيفِ  ـــــــــــــِة اْلَعْبـــــــــــــِد، َوِذي ُمَؤجَّ َتـــــــــــــِذي ْريٍ ُتَســــــــــــنُّ إِْن َكـــــــــــــاَن ِخلَـــــــــــــ  )٥٨٩(  ِذمَّ   َحيْ

ــــــــْد َأَمــــــــُة َشــــــــْخٍص ِمنْــــــــُه َمــــــــا ــــــُق إِ   )٥٩٠(  َوإِْن َتلِ ــــــاَن ِفيــــــِه َخْل   َام اٍن، ِســــــْنَســــــَقــــــْد َب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــِذي بِ ـــــــــــــــــٍد، فَ  مِّ أُ َه ـــــــــــــِه ِمـــــــــــــْن مِ بِ   )٥٩١(  َتْعتِـــــــــــــــــُق َوَل   َرْأِس َمـــــــــــــاٍل َتثِـــــــــــــُق ْوتِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس السابع والتسعون بعد 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

  .املكاَتب وأم الولد

إيش املكاتب؟ املكاتب عرفناه هو العبد الذي اشرتى نفسه من سيده عىل 

  :هذا هو املكاتب، قال الناظم. أقساط معلومة
  دِ ٍل َجيِّ َام بِ 

ـــــــــــــٍل ِيفِ  ـــــــــــــِة اْلَعْبـــــــــــــِد، َوِذي ُمَؤجَّ َتـــــــــــــِذي ْريٍ ُتَســــــــــــنُّ إِْن َكـــــــــــــاَن ِخلَـــــــــــــ  )٥٨٩(  ِذمَّ   َحيْ

ــــــــْد َأَمــــــــُة َشــــــــ ــــــُق إِ   )٥٩٠(  ْخٍص ِمنْــــــــُه َمــــــــاَوإِْن َتلِ ــــــاَن ِفيــــــِه َخْل   َام اٍن، ِســــــْنَســــــَقــــــْد َب

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــِذي بِ ـــــــــــــــــٍد، فَ  مِّ أُ َه ـــــــــــــِه ِمـــــــــــــْن َرْأِس َمـــــــــــــاٍل َتثِـــــــــــــُق مِ بِ   )٥٩١(  َتْعتِـــــــــــــــــُق َوَل   ْوتِ

سبق معنا أن العتق يكون بالقول ويكون بالتدبري ويكون باملكاتبة، وعّرفنا 

  .ساط معلومة مؤجلة يف ذمة العبداملكاتبة، أن يشرتي العبد نفسه من سيده بأق

  :إذن قال
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ـــــــــــــــــــــةُ  ـــــــــــــــــــــا اْلِكَتاَب ـــــــــــــــــــــيِّ : َأمَّ ـــــــــــــــــــــُع َس   دِ َفَبْي

  

ـــــــــــــــــــــَام َعْبـــــــــــــــــــــًدا لِنَْفِســـــــــــــــــــــِه بِـــــــــــــــــــــ  )٥٨٨(   دِ ٍل َجيِّ

ٍل ِيفِ    ِة اْلَعبْدِ  ُمَؤجَّ إًذا هذا ماٌل مؤجل يف ذمة العبد يدفعها عىل أقساط ؛ ِذمَّ

يعني إيش ُتسن إن كان  ؛َحيَْتِذي ْريٍ ُتَسنُّ إِْن َكاَن ِخلَ  :وهذه الكتابة :معلومة، قال

خلري حيتذي؟ يعني ُتستحب الكتابة إذا كان هذا العبُد صاحلًا، متام؟ قال اهللا عز 

ا {: وجل   ].٣٣: النور[} َفَكاتُِبوُهْم إِْن َعلِْمُتْم ِفيِهْم َخْريً

  .فيُستحب أن ُيكاتب العبد إذا علم منه إيش؟ اخلري

يعني إن كان العبد حيتذي اخلري ويسري عىل  ؛َحيْتَِذي ْريٍ ُتَسنُّ إِْن َكاَن ِخلَ : قال

  .طيق اخلري

هو االستيالد، وُيسمى مبحث أم الولد، : السبب األخري من أسباب العتق

  .وأمهات األوالد

  :َمن هي أم الولد؟ أم الولد هي األمة التي ولدت من سيدها، قال

ــــــــْد َأَمــــــــُة َشــــــــْخٍص ِمنْــــــــُه َمــــــــا ــــــُق إِ َقــــــ  )٥٩٠(  َوإِْن َتلِ ــــــاَن ِفيــــــِه َخْل   َام اٍن، ِســــــْنَســــــْد َب

ت منه بولد،  ؛َوَلدٍ  مِّ أُ َهِذي بِ  يعني إذا ولدت أمة شخص ولدت منه، أ

احت للشخص أن حيصل منه إيش؟ معارشة  تم تعلمون أن الرشيعة أ وأ

: ألمته، برشوط ليس هذا حمل بسطها، لكن املقصود أن اهللا عز وجل، قال

ِذيَن ُهْم لِفُ { َْامُهنُْم ) ٥(ُروِجِهْم َحاِفُظوَن َوالَّ إِالَّ َعَىل َأْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت َأ

ُْم َغْريُ َمُلوِمَني    ].٦، ٥: املؤمنون[} )٦(َفِإهنَّ

  .فإذا ولدت هذه األمة منه، متام؟ ووضعت ولًدا قد بان فيه خلُق إنسان
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ه وطأ  هذه األمة يعني إيش قد بان منه خلق إنسان؟ يعني لو فرضنا أ

فوضعت نطفة، أسقطت، نطقة، أو علقة، أو مضغة، مل يتبني فيها خلق إنسان، 

فهذه ال ُتعترب أم ولد، لكن إذا وضعت حتى لو كان سقط، لكن تبني فيه خلق 

يعني سمِّ هذه بأم : سام؛ َوَلدٍ  مِّ أُ َهِذي بِ  َام ِس  :إنسان، فإهنا ُتعترب أم ولد، قال

  .الولد

  ما حكمها أم الولد؟

يعني أن هذه أم الولد حكمها أهنا ؛ ْوتِِه ِمْن َرأِْس َماٍل َتثُِق مِ بِ  تَْعتُِق فَ  :قال

تعتق بموته، فإذا مات السيد فإن أم الولد خالص تعتق، تصري حرة، معنى هذا 

أهنا يف حال حياته باقية عىل الرق وُتعترب أمة، لكن إذا مات سيدها فإهنا ال 

نائه بل   .تعتق بمجرد موته تنتقل مرياًثا إىل أ

نا قلنا يف  ه تذكرون وال نسيتم؟ أ ال مثل املدبر؛ أل وهل تعتق من ثلث ا

ال أو أقل، أما إذا كان أكثر من  ه ُيعترب كالوصية ال ُيعتق إال من ثلث ا املدبر أ

ال فال يعتق بقيته إال بإجازة الورثة، بخالف أم الولد، حتى لو كان هي  ثلث ا

ال كله، ليس ال أو كل  ا ال إال هذه األمة، لو كانت نصف ا للسيد من ا

ال، وال نقول ال، فإهنا تعتق من رأس ا تعتق من الثلث، ال تعتق من رأس : ا

ال كامًال    .ا

  .ْوتِِه ِمْن َرأِْس َماٍل َتثُِق مِ بِ  تَْعتُِق فَ  :قال
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ًعا، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام ناف

ولوجهه خالًصا، وبإذن اهللا عز وجل الدرس القادم سيكون يف كتاب النكاح، 

ونكون يف ابتداء قسم جديد وهو الربع الثالث من أرباع الفقه وهو ربع 

ه وصحبه  كحة وما يتعلق هبا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ األ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ دى اآلخرة امج/  ٢٥() األحد(: يوم - ١٩٨: رقم الدرس

ـــــــــــــِة اْســـــــــــــتِْمَتا ـــــــــــــَىل َمنَْفَع ـــــــــــــٌد َع ــــــــــِظ إِ   )٥٩٢(  عِ َعْق ــــــــــِه تُ  -َكــــــــــاٍح نْ بَِلْف ــــــــــي بِ ِع   -َرا

ـــــــــدْ َحـــــــــدَّ النِّ  ــاِح َوْهـــــــــَو ُســـــــــنٌَّة َوَق ــــــُرُم َحْســــــَب َمــــــا َقَصــــــدْ يَ   )٥٩٣(  َكـــــــ   ْلــــــَزُم َأْو َحيْ

ـــــــــــــــــوًدا ُدوَن ُأمّ َديّ  ـــــــــــــــــًة، بِْكـــــــــــــــــًرا َوُل ــــــــــــــــــــــَذاَت   )٥٩٤(  نَ ــــــــــــــــــــــُؤمّ اٍل َأْج َمجَ ــــــــــــــــــــــًة َت   نَبِيَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  :وصحبه أمجعني، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثامن والتسعون بعد 

ائة يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، وهو أوُل درٍس يف قس   .م النكاحا

ربع العبادات، وربع : قد سبق معنا يف أول الدروس أن الفقه أربعة أرباع

كحة، ونحن اآلن يف الربع الثالث يف أوله، وهو  الية، وربع األ املعامالت ا

كحة   .هو اجلنايات: والرابع. ربع األ

نتكلم بإذن اهللا عز وجل يف هذا الدرس عن تعريف النكاح، ثم حكم 

ة املخطوبةالنكاح، ثم ا   .لصفات املطلوبة يف املرأ

  :فلنتابع هذا الدرس، قال الناظم وفقه اهللا تعاىل حتت عنوان كتاب النكاح

ـــــــــــــِة اْســـــــــــــتِْمَتا ـــــــــــــَىل َمنَْفَع ـــــــــــــٌد َع ــــــــــِظ إِ   )٥٩٢(  عِ َعْق ــــــــــِه تُ  -َكــــــــــاٍح نْ بَِلْف ــــــــــي بِ ِع   -َرا

ـــــــــدْ َحـــــــــدَّ النِّ  ــاِح َوْهـــــــــَو ُســـــــــنٌَّة َوَق ــــــُرُم يَ   )٥٩٣(  َكـــــــ   َحْســــــَب َمــــــا َقَصــــــدْ ْلــــــَزُم َأْو َحيْ

ـــــــــــــــــوًدا ُدوَن ُأمّ َديّ  ـــــــــــــــــًة، بِْكـــــــــــــــــًرا َوُل ــــــــــــــــــــــَذاَت   )٥٩٤(  نَ ــــــــــــــــــــــُؤمّ َمجَ ــــــــــــــــــــــًة َت   اٍل َأْجنَبِيَّ
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ة يف هذا الباب هو تعريف النكاح، مسائل هذا الباب وهذا  أول مسأ

  الدرس، أوهلا تعريف النكاح، ما هو تعريف النكاح؟

إًذا هو . لزوجيةهو عقد الزوجية أو عقد التزويج أو عقد ا: النكاح

  .النكاح

  طيب، املعقود عليه يف هذا العقد ما هو؟

ة، فاإلسالم  م ليس عقد ملك عىل هذه املرأ العقد هذا أهيا اإلخوة الكرا

ة ما هي مملوكة للرجل، لكنه يملك هبذا العقد إيش؟ االستمتاع،  صان املرأ

  .فهذا العقد عقد النكاح يفيد حل استمتاع كل من الزوجني باآلخر

ه فائدة هذا العقد وحمله ؛ عِ َعْقٌد َعَىل َمنَْفَعِة اْستِْمتَا :وهلذا قال الناظم يعني أ

هو حل استمتاع كل من الزوجني باآلخر، طبًعا هناك أهداف عظيمة وغايات 

جليلة يف النكاح، ليست هذه هي الغاية لكن املقصود أن هذا هو الذي يفيده 

ه حيل لكل من الزوجني عقد النكاح، وهو إيش؟ يعني ثمرته ال فقهية أ

  .االستامع باآلخر، ويرتتب عليه ثمرات عظيمة يف الدنيا واآلخرة

طيب، هذا العقُد هو عقد التزويج أو عقد الزوجية أو النكاح من 

ه البد أن يكون بلفظ النكاح، وهلذا قال الناظم بِِه  - َكاٍح نْ بَِلْفِظ إِ  :خصائصه أ

  .- َراِعي تُ 

بد أن يكون عقد الزواج بلفظ اإلنكاح أو لفظ شفت كيف؟ إًذا ال

التزويج، ما هو بس لفظ اإلنكاح، ال، يمكن أن يكون لفظ اإلنكاح أو لفظ 
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كحتك : زوجتك ابنتي مثًال أو يقول: التزويج، هذان لفظان، فيقول الويل أ

  .بنتي

ي عني هذا التعريف هو التعريف الذ؛ يَكاِح َحدَّ النِّ  - َراِعي بِِه تُ  -  :قال

  .تراعي به حد النكاح يعني تعريف النكاح، يتحقق هبذا الكالم تعريف النكاح

  .إًذا ما هو تعريف النكاح؟ هو عقٌد عىل منفعة استمتاع بلفِظ إنكاٍح 

ٍة أخرى، وهي حكم النكاح   .انتقل الناظم بعد ذلك إىل مسأ

  .دْ ْلَزُم َأْو َحيُْرُم َحْسَب َما َقَص يَ  َوَقدْ ، َوْهَو ُسنَّةٌ : قال

ه سنة، لكن متى يكون النكاح واجًبا؟   إًذا األصُل يف النكاح أ

ه : أقول يكون النكاح واجًبا عىل َمن خياف الزنا برتكه، إنسان يعلم أ

والعياذ باهللا إذا مل يتزوج يعرض نفسه والعياذ باهللا للوقوع يف الزنا أو يف 

م، فام ال يتم الواجب إال به فهو واجب، فيجب عليه  أن يتزوج إلعفاف احلرا

  .نفسه

َوْهَو  :وقد يكون النكاح مستحبا، وهذا هو األصل، وهلذا قال الناظم

  .ُسنَّةٌ 

م برتكه ه سنة وهذا يف حق َمن له شهوة، وال خياف احلرا   .األصل فيه أ

م برتكه   .إًذا متى يكون سنة؟ َملن له شهوة وال خياف احلرا

  .كهمتى يكون واجًبا؟ عىل َمن خياف الزنا برت

  .ْلَزمُ يَ  َوْهَو ُسنٌَّة َوَقدْ  :وقد حيرم، الناظم يقول
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  .عرفنا متى يلزم؟ إذا خاف احلرام

ًضا حسب ما قصد إذا تزوج الرجل امرأة يف دار احلرب، فإن ، وقد حيرم أ

  .هذا حمرم كام نص عىل ذلك الفقهاء رمحهم اهللا تعاىل

  .بغري رضورة، فإن كان للرضوة فإنه مباح

: الصفات املطلوبة يف املرأة املخطوبة؟ صفات الزوجة أوًال طيب، ما هي 

أن تكون دينة، صاحلة تقية ختاف اهللا عز وجل، تصيل فروضها، جتتنب 

  .املحارم

  .أن تكون بكًرا : الوصف الثاين

  .»هال بكًرا تالعبها وتالعبك«: مقدمة عىل الثيب، قال يف احلديث: البكر

ل، وإال فقد يوجد يف الثيب َمن ولكن هذا كام ُيذكر هو من حيث األص

تكون أفضل من البكر يف حق شخص معني، فيه واحد شخص قد يكون 

األفضل له الثيب، وشخص آخر قد يكون األفضل له البكر، لكن األصل 

  .تفضيل البكر عند قصد النكاح

ًضا أن تكون املرأة ولوًدا، إيش هي الولود؟ : من الصفات املطلوبة أ

  .»تزوجوا الودود الولود«: د، جاء يف احلديثمعروفة بكثرة الول

بع   .ُدوَن ُأمّ  :قال: الوصف الرا

وهذه من املسائل التي ذكرها صاحب زاد املستقنع، وتابعه الناظم هنا، 

ة تفسد  ُيستحب أن تكون ليست هلا أم، وهذا ُيفرس بام لو كانت أمها يعني امرأ
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ة ليست مستقيمة، بعض النساء تكون أمها جاهل.. البنت، وحترض البنت

فحينئذ لو اختار واحدة ما هلا أم حتى يسلم من هذا فهو أحسن، وأما إذا كانت 

أمها صاحلة فاحلمد هللا رب العاملني، قد تكون أحياًنا األم هي التي تربيها وهي 

  .التي متنعها من اخلطإ ونحو ذلك

ًضا أن تكون مجيلة؛ ألن اجلامل مطلوب، وال شك أن : من الصفات أ

  .امل يساعد عىل اإلعفاف، فُيستحب أن يطلَب اجلميلةاجل

كذلك أن تكون أجنبية؛ يعني ليست قريبًة له، إذا ُخري بني يتزوج قريبة 

يتزوج أجنبية؛ ألن زواجه من األجنبية يبعده عن : وال يتزوج أجنبية، نقول له

نه قطيعة الرحم، مشكلة أحياًنا بعض الناس يتزوج قريبة، إذا صارت مشكلة بي

وبني زوجته، أدى هذا إىل قطعية األرحام، ومشاكل بني األرس وكذا، بخالف 

  .األجنبية

طبًعا هذه الصفات كام قلُت لكم عند وجود خيارات، لكن قد يوجد 

أحياًنا مثًال ثيب أفضل من البكر، واضح؟ قد يوجد امرأة أمها تكون صاحلة 

ا، لكن املقصود هذا تعينها عىل طاعة زوجها وبر زوجها وإعانة زوجهاوكذ

  .إيش؟ كام قلُت لكم من حيث األصل

هذا ما يتعلق بكتاب النكاح، ونسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا، 

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ آلخرة ادى امج/  ٢٦() االثنني(: يوم - ١٩٩: رقم الدرس
ــــــــــــــــةِ َر ِمــــــــــــــــْن َخمْ نُْظــــــــــــــــَوَجــــــــــــــــاَز َأْن يَ    ُطوَب

  

ـــــــــــــُدوِن َخْلـــــــــــــَوة  )٥٩٥(   َمـــــــــــــا َكـــــــــــــاَن َظـــــــــــــاِهًرا بِ

ْوَجـــــــــاِن َوا: ُنـــــــــهُ َأْرَكا     ـَْوالـــــــــ إلَجيـــــــــاُب الزَّ

  

ـــــــــــ  )٥٩٦( ــــــــــــ ـــــــــــا َحَصـــــــــــْل  مَّ َقُبوُل ُث ْهـــــــــــُر َواِجًب   اْملَ

و   ــــــــــــــُرشُ ، ِرَىض : هُ ُط ــــــــــــــُني َزْوَجــــــــــــــْنيِ   َتْعِي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاِهَداِن، َوَويلٌّ   )٥٩٧(   ُمْرَتَىضـــــــــــــــــــــــــــــــ والشَّ

  .رمحة اهللالسالم عليكم و  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائة يف رشح النظم اجليل  هذا الدرس هو الدرس التاسع والتسعون بعد ا

يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن النظر إىل املخطوبة، وعن 

  .أركان النكاح ورشوطه

  :وفقه اهللا قال الناظم
ــــــــــــــــةِ نُْظــــــــــــــــَر ِمــــــــــــــــْن َخمْ َوَجــــــــــــــــاَز َأْن يَ    ُطوَب

  

ـــــــــــــُدوِن َخْلـــــــــــــَوة  )٥٩٥(   َمـــــــــــــا َكـــــــــــــاَن َظـــــــــــــاِهًرا بِ

ْوَجـــــــــاِن َوا: ُنـــــــــهُ َأْرَكا     ـَْوالـــــــــ إلَجيـــــــــاُب الزَّ

  

ـــــــــــ  )٥٩٦( ــــــــــــ ـــــــــــا َحَصـــــــــــْل  مَّ َقُبوُل ُث ْهـــــــــــُر َواِجًب   اْملَ

و   ــــــــــــــُرشُ ، ِرَىض : هُ ُط ــــــــــــــُني َزْوَجــــــــــــــْنيِ   َتْعِي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــاِهَداِن، َووَ   )٥٩٧(   ُمْرَتَىضـــــــــــــــــــــــــــــــ يلٌّ والشَّ

طيب، عندنا اآلن كالم عن مقدمات النكاح، أول ما يبدأ اإلنسان يتزوج،   

ز النظر إىل املخطوبة، قال َوَجاَز  :أول يشء هو اخلطبة، ومن أحكام اخلطبة جوا

  .ُطوَبةِ نُْظَر ِمْن َخمْ َأْن يَ 

ز النظر إىل املخطوبة هذا له رشوٌط، ليس مطلًقا، عندنا  طيب، جوا

االقتصار عىل ما يظهر غالًبا، اليشء : ذكرمها الناظم، الرشط األولرشطان 
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ة غالًبا مثل كفيها، قدميها، رقبتها، متام؟ جزء من الساعد،  الذي يظهر من املرأ

هذا يشء يظهر غالًبا، الوجه، واليدين، والقدمني، هذا مما يظهر غالًبا، فيجوز 

دلت األدلة عىل ذلك األدلة تدل  له أن ينظر مما يظهر غالًبا؛ ألن احلنابلة وقد

ه جيوز أن ينظر إليها بغري علمها   .عىل أ

طيب، إذا نظر إليها بغري علمها فسريى منها ما يظهر غالًبا، هذا الرشط 

  .األول

يعني إيش . الرشط الثاين من الرشوط هو أن يكون ذلك بدون خلوة

  بدون خلوة؟

ا وجيلس معها خالًيا هبا، ال، يعني ما جيوز ألجل أن ينظر إليها يواعدها رس 

هذا ال جيوز بل جيوز النظر إىل املخطوبة بدون خلوة، وهناك رشٌط آخر مل 

ا ينظر  يذكره الناظم، وهو أن يغلب عىل ظن هذا الرجل اإلجابة، يعني هو 

  .إليها متوقع، غالب عىل ظنه إهنم يوافقون له عىل هذه اخلطبة

زوج . الزوجان: أركان النكاح أوًال  ننتقل بعد ذلك إىل أركان النكاح،

إًذا الركن األول والثاين هو . ما ُيتصور نكاح ما يف زوج وزوجة. وزوجة

  .الزوجان

. زوجتك: قول الويل. هو الصيغة، وهو اإلجياب والقبول: الركن اآلخر

 :هذا هو املقصود بالصيغة؛ اإلجياب والقبول، قال. وقول الزوج قبلُت النكاح
ْوَجاِن َوا :ُنهُ َأْرَكا   .َقُبوُل َوالْ  إلَجياُب الزَّ
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قبلُت : زوجتك، والقبول من اخلاطب يقول: اإلجياب من الويل يقول

  .النكاح

  .اْملَْهُر َواِجًبا َحَصْل  مَّ ثُ  :قال

طيب، إيش وضع املهر يف النكاح؟ ذكر الناظم هنا تنبيًها أن املهر ليس من 

لنكاح الصحيح ولو مل ُينص يف أركان النكاح، وأن املهر واجٌب يرتتب عىل ا

  .املهر: واهللا من أركان النكاح: العقد، فال يقول قائل

يعني حصل املهر بمجرد العقد، ؛ اْملَْهُر َواِجًبا َحَصْل  مَّ ثُ : ال، يقول الناظم

  .فهو واجٌب حيصل بالعقد

  .ويثبت بالعقد وسيأيت تفصيل بعض مسائله الحًقا إن شاء اهللا

  .تعيني الزوجني: أول رشط من رشوط النكاح: كاحننتقل إىل رشوط الن

و :قال   .َتْعيُِني َزْوَجْنيِ : هُ طُ ُرشُ

واهللا زوجتك واحدة من بنايت من : فالبد أن يعني الزوجني، ما ينفع يقول

  .ال. غري تعيني، عنده مخسة بنات

: كذلك اخلاطب أو الزوج البد أن يكون معينًا، فال يصح مثًال أن يقول

ا أريد أن تزوج واحدة من أوالدي بواحدة من بناتك، يقولواهللا يا فال : ن، أ

  .زوجت أحد أوالدك إحدى بنايت

  .ال، البد من تعيني املزّوج واملزّوجة
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كذلك من الرشوط رضا الزوجني، فال يصح النكاح بإجبار الزوج أو 

الزوجة، وهذا هو األصل وإن كان بعض العلامء يستثنون هنا بعض املسائل 

  .ة يف ذلك، فال يشرتطون فيها الرضاالفقهي

ما معنى الشاهدان؟ يعني ال يصح النكاح بغري . الشاهدان: الرشط الثالث

ن العقد، متام؟   شاهدين، فالبد يف النكاح من حضور شاهدين حيرضا

  .الويل: كذلك من رشوط النكاح

اِهَداِن، َوَويلٌّ  :قال الناظم. الويل هو الذي يتوىل التزويج   .َتَىض ُمرْ  والشَّ

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا يأيت تفصيل بعض هذه املسائل 

ه وصحبه أمجعني،  يف الدرس الالحق، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرة مج/  ٢٧() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٠٠: رقم الدرس

ًفـــــــــــــ ُنـــــــــــــهُ َوَكوْ  ، ذَ ُمَكلَّ و  )٥٩٨(  َكـــــــــــــرْ ا، ُحـــــــــــــرا ــــــْدًال، ُرشُ ــــــَربْ تُ  ًطــــــاَوَراِشــــــًدا، َع   ْعَت

ــاكَِام   )٥٩٩(  يِن إِالَّ ُمْســــــــــلَِام َفــــــــــاُق الــــــــــدِّ َكــــــــــَذا اتِّ    ِألََمـــــــــــــــــــــــــٍة َكـــــــــــــــــــــــــافَِرٍة، َوَحـــــــــــــــــــــــ

، َفــــــــــــــــــاْبنُ  ــــــــــــــــ  )٦٠٠(  َأٌب، َوِصــــــــــــــــــيُُّه، َفَجــــــــــــــــــدٌّ ــــــــــــــــبَ  مَّ ُث ــــــــــــــــا َيــــــــــــــــدْ نُ   ونُ وُه، َفَأُخوَه

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلم د هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

هذا الدرس رقمه مائتان، وهو من دروس رشح النظم اجليل يف الفقه 

احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط الويل يف النكاح، وترتيب 

  .األولياء

ام مر يف الدرس يعني الويل يف النكاح رشط من رشوط صحة النكاح ك

ايض، لكن هذا الويل له رشوط، ما هو كل واحد من األقارب ممكن يكون  ا

ما هو ترتيب األولياء؟ األقارب هؤالء َمن منهم األوىل : ويل، األمر الثاين

ة يف النكاح؟   بوالية املرأ

  :قال الناظم وفقه اهللا يف رشوط الويل، قال

، ذَ  ُنـــــــــــــهُ َوَكوْ  ًفـــــــــــــا، ُحـــــــــــــرا و  )٥٩٨(  َكـــــــــــــرْ ُمَكلَّ ــــــْدًال، ُرشُ ــــــَربْ تُ  ًطــــــاَوَراِشــــــًدا، َع   ْعَت

ــاكَِام   )٥٩٩(  يِن إِالَّ ُمْســــــــــلَِام َفــــــــــاُق الــــــــــدِّ َكــــــــــَذا اتِّ    ِألََمـــــــــــــــــــــــــٍة َكـــــــــــــــــــــــــافَِرٍة، َوَحـــــــــــــــــــــــ

، َفــــــــــــــــــاْبنُ  ــــــــــــــــ  )٦٠٠(  َأٌب، َوِصــــــــــــــــــيُُّه، َفَجــــــــــــــــــدٌّ ــــــــــــــــبَ  مَّ ُث ــــــــــــــــا َيــــــــــــــــدْ نُ   ونُ وُه، َفَأُخوَه

يات التي تأيت يف الدرس القادم إ   .ن شاء اهللاإىل آخره يف األ
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  .عن رشوط الويل: الكالم هنا عن الويل، أوًال 

يعني ؛ ُمَكلًَّفا ُنهُ َوَكوْ  :قال. أن يكون مكلًفا: الرشط األول من رشوط الويل

  .بالًغا عاقًال، لو كان صبيا ما يمكن يكون ويل الصبي

  .كذلك املجنون ال يكون وليا، فتنتقل الوالية إىل َمن بعده

تثبت عليه  أصًال  ال تصح والية العبد، العبد. ن حرا أن يكو: الثاين

  !الوالية، فكيف يكون وليا عىل املرأة؟

ة عىل املرأة: الثالث ، فال تصح والية املرأ   .ذكًرا

بع أن يكون رشيًدا يف العقد، يعني يميز القبح من غريه، يعني إنه : الرا

  .تتويل والية النكاح يستطيع يميز اخلاطب الكفء من غريه

  .كذلك أن يكون عدًال، خرج بالعدل الفاسق، فال تصح والية الفاسق

و :قال   .فهذه رشوط معتربة؛ ْعتََربْ تُ  ًطاُرشُ

ًضا من الرشوط املعتربة فقة الدين رشط، ؛ ينِ َفاُق الدِّ َكَذا اتِّ  :قال: أ فموا

فال يتوىل الكافر عىل مسلمة، وال يتوىل حتى املسلم عىل الكافرة، ما عدا 

  :تنيمسأ

ة األوىل اآلن الكافرة التي تكون ملًكا لسيٍد مسلم، فهذا السيد : املسأ

ه مسلم وهي كافرة   .املسلم يكون وليا عليها مع أ

احلاكم، وسيأيت معنا يف ترتيب األولياء أن الوالية تصل إىل : األمر الثاين

الذمة احلاكم والقايض أو السلطان، فهذا السلطان املسلم حتت رعيته من أهل 
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َمن هو كافر، إذا مل يوجد هلا من أوليائها ومن أقارهبا ووصلت الوالية إىل 

  .احلاكم املسلم، فإنه يكون وليا مسلًام عىل امرأة كافرة

ة يف تويل املسلم عىل الكافرة، وهذا معنى قول الناظم    :هذه صورة املسأ

ــاكَِام ِألََمـــــــــــــــــــــــــ  )٥٩٩(  يِن إِالَّ ُمْســــــــــلَِام َفــــــــــاُق الــــــــــدِّ َكــــــــــَذا اتِّ    ٍة َكـــــــــــــــــــــــــافَِرٍة، َوَحـــــــــــــــــــــــ

  .يعني إال مسلم ألمٍة كافرة، وإال احلاكم املسلم عىل ذمية كافرة يف رعيته

  ما هو ترتيب األولياء؟: يأيت عندنا ترتيب األولياء

األقارب كثر، أول َمن يكون له الوالية هو األب، فإذا كان األب موجوًدا 

كان هذا األب قد أوىص قبل موته فهو األحق بوالية بنته، إذا مل يوجد األب و

بأن فالن الفالين يتوىل تزويج بنتي، فهذا الويص، ويص األب يعني الذي 

  .أوىص األب أن تنتقل الوالية إليه يكون هو األحق بالوالية

  .بنتي يتوىل تزوجيها فالن: يعني مثًال األب قبل ما يموت، قال

و األب، ثم بعد ذلك إذا مل  يوجد جد، االبن إذا كان ثم بعد ذلك اجلد، أ

ة هلا ابن   .هذه املرأ

ز سابق: كيف يكون هلا ابنًا؟ نقول   .من جوا

َفأَُخوَها  :كذلك إذا مل يوجد االبن، ابن االبن، ثم أخوها الشقيق، قال

  .ونُ َيدْ 

يات القادمة لكن  بقية األولياء سيأيت ذكرهم يف الدرس القادم، يف األ

  .نذكرهم اآلن تتميًام للدرس
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  .بعد األخ الشقيق، األخ ألب: ولفنق

  .بعد األخ ألب ابن األخ الشقيق

  .بعد ابن األخ الشقيق، ابن األخ ألب

  .بعد اب األخ ألب، العم

ثم ابن العم، ثم باقي العصبة، بقية األقارب من العصبة، ثم بعد ذلك 

  .السلطان، ثم نائب السلطان القايض الذي يتوىل تزويج َمن ال ويل هلا

تعلق بدرسنا اليوم، طبًعا ترتيب األولياء نميش عىل هذا الرتتيب، هذا ما ي

نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا ولوجهه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ادى اآلخرة مج/  ٢٨() ءُ األربعا(: يوم - ٢٠١: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــــِذي ِألَْب يُ  ـــــــــــــــــــــِقيُق َفالَّ ُم الشَّ ـــــــــــــــــــــدَّ   َق

  

ـــــــــــــــوُهْم ُثـــــــــــــــبَ  مَّ ُثـــــــــــــــ  )٦٠١( ْب  مَّ نُ   َعـــــــــــــــمٌّ اْقـــــــــــــــَرتَ

ـــــــــــــــبَ  مَّ ُثـــــــــــــــ     َبـــــــــــــــاقِي اْلَعَصـــــــــــــــَبةْ  مَّ وُه ُثـــــــــــــــنُ

  

ــــــــــــــــــــْلَطاَن ُثــــــــــــــــــــَفَقــــــــــــــــــــدِّ   )٦٠٢(   َبــــــــــــــــــــهْ مَّ ُنوَّ ِم السُّ

  رْ َكـــــــــــَشـــــــــــاِهٍد َعـــــــــــْدًال، ذَ  َوَكــــــــــْوُن ُكـــــــــــلِّ   

  

ـــــــــْمِع َوالنُّْطـــــــــ  )٦٠٣( ـــــــــا، َذا السَّ ًف   ِق اْســـــــــَتَقرْ ُمَكلَّ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم  

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

يف رشح النظم اجليل يف  ٢٠٢حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، ورقمه 

نحن رشحنا  ، األولياءعن ترتيب الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل 

ايض، فراجعوا دائًام واستمروا يف املراجعة، ترى ترت يب األوالد يف الرشح ا

  .النسيان آفة العلم

والنسيان سببه الرئييس عدم املراجعة، فراجعوا دروسكم واستمروا يف 

ين، إذا اتقنه اإلنسان يتلذذ به   .املراجعة حتى تتقن الفقه؛ ألن الفقه يا إخوا

ء اهللا عن ترتيب األولياء ثم عن طيب عىل كل حال، إذن نتكلم إن شا

  .رشوط الشاهدين

  :تعاىل قال الناظم وفقه اهللا
ـــــــــــــــــــــِذي ِألَْب يُ  ـــــــــــــــــــــِقيُق َفالَّ ُم الشَّ ـــــــــــــــــــــدَّ   َق

  

ـــــــــــــــوُهْم ُثـــــــــــــــبَ  مَّ ُثـــــــــــــــ  )٦٠١( ْب  مَّ نُ   َعـــــــــــــــمٌّ اْقـــــــــــــــَرتَ

ـــــــــــــــبَ  مَّ ُثـــــــــــــــ     َبـــــــــــــــاقِي اْلَعَصـــــــــــــــَبةْ  مَّ وُه ُثـــــــــــــــنُ

  

ــــــــــــــــــــْلَطاَن ُثــــــــــــــــــــَفَقــــــــــــــــــــدِّ   )٦٠٢(   َبــــــــــــــــــــهْ مَّ ُنوَّ ِم السُّ

  رْ َكـــــــــــَشـــــــــــاِهٍد َعـــــــــــْدًال، ذَ  لِّ َوَكــــــــــْوُن ُكـــــــــــ  

  

ـــــــــْمِع َوالنُّْطـــــــــِق اْســـــــــَتَقرْ   )٦٠٣( ـــــــــا، َذا السَّ ًف   ُمَكلَّ
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ة يف هذا الباب تتمة ترتيب األولياء، ولن نعيد رشحها،  أول مسأ

ايض، وكلكم بإذن اهللا عز وجل قد استمع يف الدرس  رشحناها يف الدرس ا

قن وحفظ ايض، وفهم وأ   .ا

ِقيُق َفالَِّذي ِألَْب يُ : بارات الناظم، قاللكن اآلن سنفكر يف ع ُم الشَّ ؛ هذا َقدَّ

  كالم عن إيش؟

أول يشء األب، ثم ويص األب، ثم اجلد، ثم االبن، ثم ابن : نحن قلنا

: ألب، قالاالبن، ثم األخ، طيب األخ مني املقدم؟ عندنا أحد شقيق، وعندنا 

ِقيُق َفالَِّذي ِألَْب يُ  ُم الشَّ   .َقدَّ

ناء األخ الشقيق، نُوُهمْ بَ  مَّ ثُ خ الشقيق ثم بعده األخ ألب، ُيقدم األ ؛ يعني أ

ناء األخ ألب،  ْب  مَّ ثُ ثم أ ، العم مقدم إذا اقرتب يعني إذا كان عًام شقيًقا، َعمٌّ اْقَرتَ

  .ثم بعده العم ألب

ناء العم، إذا ما يف وهُ نُ بَ  مَّ ثُ  ناء العم كذلك، لكن بعد العم ننتقل أل ؛ يعني أ

ن اء عم، خالص باقي العصبة، نشوف مني بقية العصبة، ممكن ابن ابن عم، أ

ممكن غري ذلك، فهؤالء هم األولياء، إذا مل يوجد أحد من هؤالء العصبات، 

  .ومن هؤالء األقارب، فننتقل إىل السلطان

ْلَطاَن ثُ َفَقدِّ : قال  ؛ يعني بعد ما نخلص من هؤالء كلهم ننتقل إىلَبهْ مَّ ُنوَّ ِم السُّ

ْلَطاَن ثُ َفَقدِّ السلطان أو نواب السلطان وهم القضاة،  ، فالسلطان يكون َبهْ مَّ ُنوَّ ِم السُّ

  .ولًيا عىل من ال يكون ويل له من عيته، ثم نوبه من احلكام والقضاة
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ايض، ولكن  انتهينا من ترتيب األولياء، وهذا سبق رشحه يف الدرس ا

  .هذا من باب اإلعادة واملراجعة

  هي رشوط الشاهدين؟طيب، ما 

  ماذا قال الناظم؟

لة، فال تصح ، هذا هو الرشط األول؛ العداَشاِهٍد َعْدًال  َوَكْوُن ُكلِّ : قال

شهادة الفاسق يف عقد النكاح، ما تروح جتيبيل اثنني فّساق، ختليهم يشهدوا عىل 

  .عقد النكاح، ال، البد أن يكون الشاهدان عدلني ساملني من الفسق

ه فيه عدالة ظاهرة، وفيه والعدالة امل دة هنا هي العدالة الظاهرة؛ أل را

  عدالة باطنة، يعني إيش عدالة ظاهرة؟

يعني هذا الرجل العدالة الظاهرة ال ُيعرف بالفسق، ظاهر حاله العدالة، 

  .وأما العدالة الباطنة فهي العدالة املعروفة؛ يعني رجل نعرفه ونزكيه

؛ أي َشاِهٍد َعْدًال  َوَكْوُن ُكلِّ : ، قالإذن هنا الرشط هو العدالة الظاهرة

ة عىل النكاحرْ كَ ذَ العدالة،    .؛ اليل هو الذكورية، فال يصح إشهاد املرأ

الية، لكن النكاح البد فيه من شهادة  املرأة ُتقبل شهادهتا يف األمور ا

واب الشهادات   .الذكور، وهذا يأيت معنا إن شاء اهللا يف آواخر الكتاب يف أ

؛ والتكليف جيمع وصفني، ما مها؟ ُمَكلًَّفا: التكليف، قال: لثالثالرشط ا

  إيش الوصفان اللذان يندرجان حتت التكليف؟

  .العقل والبلوغ: العقل والبلوغ، إذن التكليف جيمع وصفني ومها
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بع، قال ْمعِ : الوصف الرا ، عنده سمع، أصًال عقد النكاح هو إحياب َذا السَّ

قبلت، إذا كان الشاهد هذا ال : ، يقول الثاينوقبول باللفظ، زوجتك ابنتي

  .البد أن يكون سميًعا! يسمع، يشهد عىل أي يشء إذن؟

بع ْمِع َوالنُّْطِق اْسَتَقرْ : أن يكون ناطًقا، قال: الرا ؛ يعني عنده نطق هذا َذا السَّ

  .الرجل، حتى يؤدي الشهادة إذا احتيج إليها

النكاح، وبإذن اهللا عز وجل إذن هذا ما يتعلق برشوط الشهادين يف عقد 

  .يف الدرس القادم سوف نأخذ ما يتعلق باملحرمات من النكاح، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ دى اآلخرة امج/  ٢٩() اخلميس(: يوم - ٢٠٢: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــُت َحتْــــــــــــــــــــــ ٌة، َوبِنْ ، َجــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــُت اْبنِـــــــــِه، َواْألُْخــــــــــُت َوبِنْ   )٦٠٤(  ُرُم ُأمٌّ   ُتَهـــــــــا، بِنْ

ـــــــــَهـــــــــا، بَ َوبِنْتُ  ـــــــــَوٍة َكـــــــــَذا اْل ـــــــــاُت إِْخ ُت َواْخلَــــــــــ  )٦٠٥(  ـنَ   َالُت َهَكــــَذا اْنَحَظـــــْل اَعامَّ

ـــــــــــــــ  )٦٠٦(  َفْلــــــــــُيَقْس  عٍ ُعُهنَّ ِمــــــــــْن َرَضــــــــــايِ َجــــــــــ ـــــــــــــــُع َب نْ ـــــــــــــــْنيِ َدْس َواْملَ   ْنيَ اْملَُتَالِعنَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه بسم اهللا ، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وَمن وااله

ائتني من  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثاين بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن املحرمات 

  .من النكاح

  زوج هل حيل له نكاح أي امرأة؟اآلن الرجل إذا أراد أن يت

عندنا أصناف من النساء حيرم عىل اإلنسان الزواج منهن، وهن : نقول

  .املحرمات من النكاح

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يبني املحرمات من النكاح

ـــــــــــــــــــــــُت َحتْــــــــــــــــــــــ ٌة، َوبِنْ ، َجــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــُت اْبنِـــــــــِه، َواْألُْخــــــــــُت   )٦٠٤(  ُرُم ُأمٌّ   َوبِنُْتَهـــــــــا، بِنْ

ـــــــــا، بَ َهـــــــــَوبِنْتُ  ـــــــــَوٍة َكـــــــــَذا اْل ـــــــــاُت إِْخ ُت َواْخلَــــــــــ  )٦٠٥(  ـنَ   َالُت َهَكــــَذا اْنَحَظـــــْل اَعامَّ

ـــــــــــــــ  )٦٠٦(  َفْلــــــــــُيَقْس  عٍ ُعُهنَّ ِمــــــــــْن َرَضــــــــــايِ َجــــــــــ ـــــــــــــــُع َب نْ ـــــــــــــــْنيِ َدْس َواْملَ   ْنيَ اْملَُتَالِعنَ
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طيب، املحرمات من النكاح يا إخواين اهللا حيفظكم ويرىض عليكم وعىل 

واع د يعني عندنا مَ . والديكم أ د، ومعنى كوهنا حمرمة إىل األ ن حترم إىل األ

ام تكون حالًال لك   .هذه املرأة ال يمكن إنه يوم من األ

ال يا  أخي أن : معناها نحن نقول لك. فهي حمرمة إىل أمدٍ : أما الثاين

ام جيوز لك أن تتزوجها مثل أخت الزوجة،  تتزوجها ولكن قد يأيت يوم من األ

ن بس من باب التمثيل، يعني رجل متزوج زوجته هذه وسيأيت ذكرها لك

نعم، لكن : عندها أخت، إذا ماتت زوجته هل حيل له أن يتزوج أختها؟ نقول

ا كان متزوًجا باألخت ال جيوز أن جيمع بني األختني   .ذلك الوقت 

د عندنا أسباب للتحريم بة يعني، : أوهلا: املحرمات إىل أ النسب، القرا

بالرضاعة، وعندنا التحريم باللعان، وعندنا التحريم وعندنا التحريم 

  .باملصاهرة يعني بالنكاح

نبدأ أوًال املحرمات بالنكاح، وهو موضوع درسنا اليوم، وكذلك التحريم 

  .باملالعنة

  :األم، قال: َمن املحرمات بالنسب؟ أول يشء

  .أمك معروفة؛ ُرُم ُأمٌّ َحتْ 

ةٌ  يك، أو أم أم واجلدة هنا تشمل كل اجلدات، س؛ َجدَّ ء أم أمك، أو أم أ وا

ع اجلدات وا   .أمك، وعىل هذا فقس، كل أ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٤٩  

وكذلك بنتها يعني بنت البنت، . البنت: كذلك من املحرمات يف النسب

  :قال

بِنُْت ، كذلك ًضا حترم، فبنتك ال جيوز تتزوجهايعني وبنت البنت أ ؛َوبِنُْتَها

ًضا؛ اْبنِهِ    .فال جيوز نكاحها أ

بنت البنت ويف بنت االبن وإن نزلت، يعني إيش وإن  وهنا نقول يف

نزلت؟ يعني بنت بنتك املبارشة أو بنت بنت بنتك أو بنت  بنت ابنك أو بنت 

  .ابن ابنك أو بنتك ابن بنتك، أو غري ذلك خذ وإن نزلت

واألخت هنا كلمة عامة تشمل . األخت: طيب اليل بعدها قال لك

خت الشقيقية واألخت ألم واألخت األخت من أي اجلهات كانت، يشمل األ

د   .ألب، كلهن حمرمات إىل األ

ًضا من أي اجلهات كانت ؛ َهاَوبِنْتُ  َواْألُْخُت  :قال يعني بنت األخت، أ

يك أو بنت أختك ألمك، كلهن  سواء بنت أختك الشقيقة أو بنت أختك أل

  .حمرمات

ًضا بنت األخ، يعني؛ نَاُت إِْخَوةٍ َها، بَ َوبِنْتُ  :قال م،  أ بنت أختك حرا

م اجللوس معها، . وكذلك بنت أخيك م نكاحها ما هو حرا م يعني حرا وحرا

م نكاحها، ال جيوز نكاحها فهي حمرم   .ال، حرا

ُت  يك ما جيوز نكاحها ؛َكَذا اْلَعامَّ ًضا اليل هي أخت أ   .العمة أ

ًضا ؛َالُت اَواْخلَ    . يعني َحُرم؛ َهَكَذا اْنَحَظْل  ،واخلالة أ
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، وفقه اهللا تعاىل يف موضوع الرضاعإىل الرضاعة، فقال الناظم ثم انتقل 

  .َفْليَُقْس  عٍ ُعُهنَّ ِمْن َرَضايِ َج  :قال

بالنسبة للرضاع أعطاك الناظم قاعدة، وهي قاعدة رشعية جاءت يف 

احلديث، إيش هي هذه القاعدة؟ حيرم من الرضاع ما حيرم من النسب، أمك 

ع حمرمة، جدتك من النسب حمرمة إًذا من النسب حمرمة إًذا أمك من الرضا

  .جدتك من الرضاع حمرمة

َمن هي أمك من الرضاع؟ هي التي رضعَت منها بالرشوط املعتربة، مخس 

  .رضعات يف احلولني

  .بنتك من النسب حمرمة إًذا بنتك من الرضاع

كيف بنتك من الرضاع؟ هي البنت التي رضعت من زوجتك مثًال، يعني 

ت متزوج ومحلت زو جتك وهذا اللبن الذي عندها بسبب محٍل منك، أ

  .فأرضعْت به البنت، هذه البنت تكون بنتك يف الرضاع

وعىل هذا فقس، بنت البنت، بنت االبن، األخت من الرضاع يعني التي 

رضعت معك من نفس املرضعة، بنت أختك من الرضاع؛ أختك من الرضاع 

ك الذي رضع معك جايب جابت بنًتا من حمرم، بنت أخيك من الرضاعة؛ أخو

وك من الرضاع إذا كان له . له بنت، هذه حمرمة عمتك من الرضاع؛ يعني أ

ًضا حمرمة يف النكاح، وخالتك من الرضاع؛  أخت، هذه عمتك من الرضاع أ

  .اليل هي أخت أمك من الرضاع، وهكذا
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  .إًذا مجيعهن من الرضاع إيش؟ فلُيقس عىل ما سبق يف النسب

  .ْنيَ اْملُتََالِعنَْنيِ َدْس ُع بَ َواْملَنْ  :ثم قال

يعني أن املتالعنني وسيأيت معنا إن شاء اهللا اللعان، والعياذ باهللا اللعان 

ه تزين نسأل اهللا العافية والسالمة، فذهب وقذفها بالزنا أهنا  رجل رأى امرأ

زنت، فطالبت بحد القذف، فله أن يسقط عن نفسه حد القذف باللعان، 

ه ملن ويتالعنون عىل م ا جاء يف سورة النور، يشهد باهللا أربع شهادات أ

الصادقني واخلامسة أن غضب اهللا عليه إن كان من الكاذبني، ويدرأ عنها 

العذاب أن تشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الكاذبني واخلامسة أن غضب اهللا 

  .واضح؟ فهذا هو اللعان. عليها إن كان من الصادقني

ألربع شهادات اليل هو الرجل يشهد أربع شهادات قلنا إيش؟ ا: األوىل

واخلامسة إيش؟ أن لعنَة اهللا عليه إن .. باهللا إنه ملن الصادقني، واخلامسة أن

  .طيب. كان من الكاذبني

يشهد أربع شهادات باهللا إنه ملن الصادقني، واخلامسة أن لعنة اهللا عليه إن 

أربع شهادات باهللا إنه ملن  كان من الكاذبني، وهي يدرأ عنها العذاب أن تشهد

  .الكاذبني واخلامسة أن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني

دي،  طيب إيش اليل يسري بعد ما تتم املالعنة؟ يكون بينهام تفرق أ

ًدا إىل قيام الساعة ؛ ْنيَ اْملُتََالِعنَْنيِ َدْس َواْملَنُْع بَ  :هذا معنى. خالص ال حتل له أ

ددخل التحريم بييعني    .نهام إىل األ
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هذا ما يتعلق بأحكام املحرمات من النكاح، وإن شاء اهللا له بقية يف 

ه وصحبه  الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢() السبت(: يوم - ٢٠٣: رقم الدرس

ْنَـــــــــــــــــا َوُأمّ  ءِ َحَالِئــــــــــــــــُل اْآلَبــــــــــــــــا ــــــــُرمْ   )٦٠٧(  َواْألَ ــــــــَن اْلَعْقــــــــِد َح ــــــــِه ُكــــــــلٌّ ِم   َزْوَجتِ

ــــــــــــــــــْل َوُحرِّ  ــــــــــــــــــْت َربِيَبــــــــــــــــــٌة إَِذا َدَخ ـــــــــا، وَ مِّ أُ بِ   )٦٠٨(  َم ـــــــــَه ـــــــــْنيِ اْنَحَظـــــــــْل َمجْ   ُع ُأْخَت

ــــــــــــــُع بَ َواْجلَ  ــــــــــــــةِ نََهــــــــــــــا َوَبــــــــــــــيْ ْم ـــــــــــ  )٦٠٩(  ْنيَ َعمَّ ـــــــــــٍة، َوَمـــــــــــْن ِيفِ ْنيَ َأْو َب ة  َخاَل ـــــــــــدَّ   ِع

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل  اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثالث بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة 

  .املحرمات من النكاح، وأرجو أن تربطوا هذا الدرس بالدرس السابق

  :قال الناظم

ْنَـــــــــــــــــا َوُأمّ  ءِ َحَالِئــــــــــــــــُل اْآلَبــــــــــــــــا ــــــــُرمْ   )٦٠٧(  َواْألَ ــــــــَن اْلَعْقــــــــِد َح ــــــــِه ُكــــــــلٌّ ِم   َزْوَجتِ

ــــــــــــــــــْل َوُحرِّ  ــــــــــــــــــْت َربِيَبــــــــــــــــــٌة إَِذا َدَخ ـــــــــا، وَ مِّ أُ بِ   )٦٠٨(  َم ـــــــــَه ـــــــــْنيِ اْنَحَظـــــــــْل َمجْ   ُع ُأْخَت

ــــــــــــــُع بَ َواْجلَ  ــــــــــــــةِ نََهــــــــــــــا َوَبــــــــــــــيْ ْم ـــــــــــ  )٦٠٩(  ْنيَ َعمَّ ـــــــــــٍة، وَ ْنيَ َأْو َب ة َمـــــــــــْن ِيفِ  َخاَل ـــــــــــدَّ   ِع

د، والنوع  سبق معنا أن املحرمات من النكاح نوعان، حمرمات إىل األ

  .الثاين حمرمات إىل أمدٍ 

د عندنا ما حترم بالنسب مثل األم واجلدة واخلالة والعمة  املحرمات إىل أ

  .إىل آخره.. وبنت
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 وعندنا َمن حترم بالرضاع، وعرفنا أن كل َمن حرمت بالنسب حرم مثلها

من الرضاع، وعندنا َمن حترم بسبب املالعنة، نسأل اهللا العافية يتالعن 

د، لكن هذا الذي سنتكلم عنه يف  ه حيرم عليهام النكاح إىل األ الزوجان بأ

  .درس اليوم هو التحريم باملصاهرة

التحريم باملصاهرة فيه حتريم بالعقد، بمجرد العقد، وفيه حتريم بإيش؟ 

  .بالدخول

م بالعقد؟ يعني بمجرد اإلجياب والقبول، وأول َمن حترم ما معنى حتر

. يعني زوجات: حالئل ،ءِ َحَالئُِل اْآلَبا :بالعقد هي زوجة األب، قال الناظم

يه يه يعني زوجة أ زوجة األب حترم عىل كل إنسان حيرم عليه أن . حليلة أ

دي يعني حتى لو أن الوالد مات يه، وهذا التحريم أ أو  يتزوج من زوجة أ

  .طلق زوجته، فال جيوز البنه أن يتزوجها

ه طلقها قبل الدخول هبا، بس عقد عليها عقد  طيب، حتى لو فرضنا أ

حتى لو طلقها قبل الدخول؛ ألن : النكاح، وطلقها قبل الدخول، نقول

حتريمها حاصٌل بمجرد العقد، وال ُينتظر يف حصول التحريم الدخول، جمرد ما 

وك عىل امرأة خال ة ما عاد جتوز لك يف النكاحعقد أ   .ص، هذه املرأ

ْنَا ءِ َحَالئُِل اْآلَبا: قال. زوجة االبن: إًذا هذا معنى زوجة األب، الثاين ؛ َواْألَ

ناء، يعني  نا حذف اهلمزة من األ ناء، األ يعني حالئل اآلباء وحالئل األ

ة بم ناء، يعني لو ولدك راح تزوج امرأ ناء من زوجات األ جرد ما حالئل األ
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ولدك عقد عليها عليها عقد النكاح خالص هذه املرأة إىل قيام الساعة ما عاد 

ناء َت، هذا معنى حالئل األ   .جيوز لك تتزوجها أ

هؤالء ؛ يعني َزْوَجتِِه ُكلٌّ ِمَن اْلَعْقِد َحُرمْ  َوُأمّ  :أم زوجتك، قال: الثالث

  .الثالثة حتريمهن حيصل بالعقد، وال ُيشرتط فيه الدخول

طيب أم زوجته إذا جاء إنسان خطب تزوج البنت، بمجرد ما تم الزواج 

عىل هذه البنت أمها صارت حمرمة عليك نكاحها، ال جيوز أن تتزوجها إىل قيام 

  .الساعة خالص

طيب حتى لو إين ما دخلُت ببنتها؟ حتى لو ما دخلَت ببنتها؛ ألن هذا كام 

يعني حيصل التحريم بمجرد العقد، فتكون ؛ ُكلٌّ ِمَن اْلَعْقِد َحُرمْ  :قال الناظم

  .حمرًما لك بمجرد عقدك عىل بنتها، ولو مل تدخل

يبقى عندنا نوع ثاين يف التحريم باملصاهرة، وهي َمن حترم بالدخول ال 

  َمن هي التي حترم بالدخول؟. بمجرد العقد

  . إذا دخل بأمها؛ َمْت َربِيَبةٌ َوُحرِّ : قال

، وال حترم بمجرد العقد، َمن هي الربيبة؟ الربيبة إًذا الربيبة حترم بالدخول

ة عندها بنت، نفرتض أهنا  ًة وهذه املرأ هي بنت الزوجة؛ يعني إذا تزوجَت امرأ

أرملة مثًال أو مطلقة، وعندنا بنٌت، فبنتها هذه حمرم، تكون حمرمة عليك يف 

  النكاح وال ال؟
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خلت باألم صارت فيه تفصيل؛ إذا دخلَت باملرأة التي تزوجتها، د: نقول

البنت حمرمة عليك يف النكاح، وإن مل تدخل بأمها وطلقت أمها مثًال قبل 

  .الدخول أو فارقتها قبل الدخول، فال حترم هذه الربيبة

  .َهامِّ أُ بِ  َمْت َربِيَبٌة إَِذا َدَخْل َوُحرِّ  :إًذا الربيبة حترم بالدخول، قال

وهو التحريم إىل أمٍد، يعني جيي عندنا النوع الثاين يف املحرمات بالنكاح 

م عليك اليوم بكرة  ديا، ممكن يزول التحريم، هي حرا هذا التحريم ليس أ

  َمن هن؟. ممكن تصري حالل عليك

ت اآلن متزوج، : أول يشء َمن حترم باجلمع، وهي أخت الزوجة، يعني أ

وزوجتك عندها أخت، طيب لو ماتت زوجتك، حفظ اهللا زوجاتكن، شوفوا 

زوجها هي : ، لو ماتت زوجتك وفكرت قلتيا إخواين سب واحدة أ واهللا أ

أخت زوجتي؛ ألهنا خالة لبنايت وأوالدي، فهي أكثر حناًنا ورمحًة هبن، هل 

  .نعم: جيوز لك بعد موت زوجتك أن تتزوج أختها؟ اجلواب

ه يف حال حياة زوجتك وهي يف عصمتك، ما كان جيوز لك تتجوز  مع أ

} َوَأْن َجتَْمُعوا َبْنيَ اْألُْخَتْنيِ {واضح؟ . اجلمع بني األختني أختها؛ ألن املحرم هو

  ].٢٣: النساء[

ت متزوج ال جيوز لك  نفس الكالم نقوله يف عمة الزوجة، يعني اآلن أ

ت مثًال إنك  ك تروح وتتزوج عمة زوجتك، لكن إذا ماتت زوجتك ورأ أ

ء تتزوج عمتها بعد موهتا ال بأس، كذلك نفس الكالم يف خ الة الزوجة، سوا
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ماتت الزوجة أو طلقتها وخرجت من عدهتا، انقضت عدهتا، لك أن تتزوج 

  .أختها، لك أن تتزوج عمتها، لك أن تتزوج خالتها لكن ال جيوز اجلمع بينهام

ًضا   .معتدُة غريه: من املحرمات إىل أمد أ

ا نقول ة ال: وباملناسبة  يل حيرم اجلمع بني األختني حتى لو طلقت املرأ

ما . انت متزوجها، ما جيوز لك تتزوج أختها حتى تنقيض عدة املطلقة هذه

  .تروح تتزوج أختها واألوىل ما زالت يف العدة، ونفس الكالم يف العمة واخلالة

. ال جيوز إلنسان أن يتزوج معتدة غريه: بالنسبة ملوضوع العدة، أقول

ة معتدة من غريك يعني شخص طلق زوجته، وما زالت يف  العدة، هل جيوز امرأ

  .لك تتزوجها؟ ال جيوز

ال جيوز، مؤقت، بمجرد انقضاء العدة : لكن هذا التحريم عندما نقول

  .ينقيض أمد التحريم

نية عياًذ باهللا، فإهنا  يبقى عندنا بعض املسائل يف املحرمات إىل أمد كالزا

أن  حترم حتى تتوب وتنقيض عدهتا، وكذلك بالنسبة لألمة، فإنه ال جيوز للحر

يتزوج أمة حتى تعتق، أو يكون هذا الشخص بارك اهللا فيكم مسلم يتزوج أمة 

ء أمة، وكان خياف  مسلمة إذا كان عاجًزا عند دفع مهر حرة، وعاجز عن رشا

العنت، وهذا إن شاء اهللا حمله يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم 

ه وصحبه أمجعني   .عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٣() األحد(: يوم - ٢٠٤: الدرسرقم 

ـــــــــــــنِ َزا ــــــــــــــــــــــــــةٌ ِحللِّ   )٦١٠(  ِرَمـــــــــــــةْ َتُتـــــــــــــوَب، ُحمْ ى َيـــــــــــــٌة َحتَّ ــــــــــــــــــــــــــا، َوَأَم َمــــــــــــــــــــــــــةْ ُحمَ  ،َه   رَّ

ْهــــــــــــِر َوَعــــــــــــنْ  َ   )٦١١(  إِالَّ لَِعــــــــــــاِجٍز َعــــــــــــِن اْملَ ــــــــــــــْوُف َعــــــــــــــنّ َمت ــــــــــــــٍك ِألََمــــــــــــــٍة َواخلَ   لُّ

ـــــــــــــــــُط ِيفِ  ْ َكـــــــــــــــــاِح ُصـــــــــــــــــْلِب النِّ  الرشَّ

نَْقِســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ 

  ِملُْفِســــــــــــــــــــٍد َوَفاِســـــــــــــــــــــٍد َوُمنَْحـــــــــــــــــــــتِمْ   )٦١٢(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، وبعد

ائتني يف رشح النظم  بع بعد ا حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الرا

  .تمة املحرمات بأمدٍ يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ت

د، ومن النساء  نا ذكرنا أن التحريم يف النكاح من النساء َمن حترم لأل أل

َمن حترم ألمٍد، فَمن الاليت حيرمن ألمد؟ سبق معنا بعضهن واليوم بإذن اهللا عز 

ًضا بالكالم عن الرشوط يف العقد، إذا  وجل نستكمل هذا املبحث، ثم نرشع أ

واهللاِ عندي رشط إنه مثًال ما : ممكن تشرتط عليه، تقولتم العقد بني الزوجني، 

  .خترجني من املدينة، أو عندي رشط مثًال ما متنعني من إمتام الدراسة

هذا الذي سنبدأ إشارة عامة للكالم عليه يف هذا الدرس، قال الناظم وفقه 

  :اهللا تعاىل يف تعداد املحرمات ألمد
ـــــــــــــــــنِ َزا ـــــــــــــــــوَب، ُحمْ ى َيـــــــــــــــــٌة َحتَّ ـــــــــــــــــةْ َتُت   ِرَم

  

َمـــــــــــــــــــــــــــــــةْ ُحمَ  ،َهــــــــــــــــــــــــــــــا، َوَأَمــــــــــــــــــــــــــــــةٌ ِحللِّ   )٦١٠(   رَّ

ــــــــــــــــنْ    ْهــــــــــــــــِر َوَع ــــــــــــــــِن اْملَ ــــــــــــــــاِجٍز َع   إِالَّ لَِع

  

)٦١١(   َ ــــــــــــــــــْوُف َعــــــــــــــــــنّ َمت ــــــــــــــــــٍك ِألََمــــــــــــــــــٍة َواخلَ   لُّ

  :الرشوط يف النكاح  



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٥٩  

ــــــــُط ِيفِ  ْ   نَْقِســــــــمْ َكــــــــاِح يَ ُصــــــــْلِب النِّ  الرشَّ

  

  ِملُْفِســـــــــــــــــــــــــٍد َوَفاِســـــــــــــــــــــــــٍد َوُمنَْحـــــــــــــــــــــــــتِمْ   )٦١٢(

عندنا َمن حترم : ألمد، قلنا يف املحرمات ألمد طيب، نبدأ أوًال باملحرمات  

بسبب اجلمع، وذكرنا َمن الاليت حيرمن بسبب اجلمع، اجلمع بني األختني، 

ة وخالتها وغري ذلك ة وعمتها، املرأ   .اجلمع بني املرأ

إن اإلنسان ال جيوز له أن يتزوج امرأة معتدة : كذلك املعتدة من غريه، قلنا

  .من غريه حتى تنقيض عدهتا

نية حتى تتوب، قال الناظم   .َتُتوَب ى يٌَة َحتَّ نِ َزا :كذلك الزا

ة والعياذ باهللا إذا زنت ال جيوز نكاحها حتى تتوب من هذا الزنا،  فاملرأ

وينضاف إىل ذلك رشط آخر، وهو انقضاء عدهتا، فالبد أن تتوب وتنقيض 

  .عدهتا، ثم بعد ذلك جيوز نكاحها

ا عياًذا باهللا كعدة الطالق، يعني إذا كانت وننبه هنا إىل أن العدة عدة الزن

ء، ثالثة قروء، وهكذا   .حامًال، يف وضع محل، إن كانت من ذوات األقرا

كذلك من املحرمات ألمد املحرمة، فإن املحرمة ال جيوز نكاحها حتى 

مها، واملقصود هنا التحلل األول أم الثاين؟ إن شاء اهللا ما نسيتم  حتل من إحرا

  .الثاين الذي مر معنا يف كتاب احلجالتحلل األول و

  .املقصود هنا التحلل الثاين؛ ألن التحلل األول ال ييباح به عقد النكاح

  .إًذا املقصود التحلل الثاين
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كذلك من املحرمات ألمد األمة، فاألمة ال جيوز لإلنسان املسلم أن ينكح 

ًدا   .أمًة كافرة أ

ًضا  ال جيوز له أن ينكح أمة طيب، هل جيوز له أن ينكح أمة مسلمة؟ أ

العجز عن مهر حرة، وعن ثمن : ما مها الرشطان؟ أوًال : مسلمة إال برشطني

أمة؛ يعني ال يستطيع أن يتملك أمة يستمتع هبا بحكم ملك اليمني، وال 

يستطيع أن يتزوج حرة؛ ألن مهور احلرة مثًال غالية، وهو ما عنده فلوس 

  .ألولهذا الرشط ا. فاضطر إىل أن يتزوج أمة

ه حمتاج فعًال إىل الزواج وخياف من : الرشط الثاين أن خياف العنت، يعني أ

  .عنت العزوبة حلاجته الشديدة إىل اخلدمة أو إىل حاجة العفاف واالستمتاع

َمةْ ُحمَ  ،َوَأَمةٌ  :إًذا هذا معنى قول الناظم   .هذا الرشط األول. رَّ
ــــــــــــــــنْ  ْهــــــــــــــــِر َوَع ــــــــــــــــِن اْملَ ــــــــــــــــاِجٍز َع   إِالَّ لَِع

  

)٦١١(   َ ــــــــــــــــــْوُف َعــــــــــــــــــنّ َمت ــــــــــــــــــٍك ِألََمــــــــــــــــــٍة َواخلَ   لُّ

ًضا هذا تتمة الرشط األول   أن يكون عاجًزا عن املهر : إًذا الرشط األول. أ

  .وعن متلك أمة

  :والرشط الثاين، قال

من إيش؟ خياف . يعني عن، يعني طرأ عليه أو كان خائًفا ؛َواخلَْوُف َعنّ 

  .مةالعنت من العزوبة حلاجته إىل املتعة أو إىل اخلد

ثم انتقل بعد ذلك الناظم إىل الكالم عن الرشوط يف النكاح، إذا تم العقد 

أو يف صلب العقد بني الزوجني، جيوز للمرأة أن تشرتط عىل الرجل بعض 
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الرشوط، وكذلك بالنسبة للرجل، لكن هذه الرشوط التي تكون يف النكاح 

بط الرشع   .ينبغي أن تنضبط بضوا

  :لنكاح ثالثة أقسامإن الرشوط يف ا: وهلذا نقول

الرشط املفسد هذا إذا ُوجد ! الرشوط املفسدة، يا لطيف: الرشط األول 

  .يف النكاح فهو مصيبة، يؤدي إىل أن النكاح من أصله فاسد

النكاح كله : الرشط فاسد والنكاح صحيح، ال نقول: يعني ما راح نقول

ليها مدة معينة، واضح؟ مثل املتعة، زواج املتعة، أن يشرتط ع. فاسد من أصله

  .يكون واهللاِ أزوجك بنتي ملدة كذا وكذا، شهر أو شهرين

  .الرشط الفاسد: الثاين من الرشط يف النكاح

ين هو فاسد لكنه ال يفسد النكاح، فنقول : الرشط الفاسد هذا يا إخوا

  .النكاح صحيح والرشط هذا ملغي، فاسد

  :منحتم، قال الرشط الصحيح، وهو الزم، الناظم سامه: النوع الثالث
ــــــــُط ِيفِ  ْ   نَْقِســــــــمْ َكــــــــاِح يَ ُصــــــــْلِب النِّ  الرشَّ

  

  ِملُْفِســـــــــــــــــــــــــٍد َوَفاِســـــــــــــــــــــــــٍد َوُمنَْحـــــــــــــــــــــــــتِمْ   )٦١٢(

ُط ِيفِ : الناظم قال   ْ   .َكاِح ُصلِْب النِّ  الرشَّ

ز يف هذه الفائدة أن الرشوط املعتربة يف النكاح هي ما كان  وهبذا تعلم وركِّ

تي عىل أال خترجها من املدينة يف صلب العقد، يعني عند العقد زوجتك ابن

  .مثًال، أما إذا كان بعد العقد ال ُيعترب رشًطا مؤثًرا ومعتًربا 

ة أخرى، قال   .ِملُْفِسٍد َوَفاِسٍد َوُمنَْحتِمْ  نَْقِسمْ يَ  :طيب، خذ مسأ
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ما معنى كونه . املفسد والفاسد عرفناه، الصحيح سامه الناظم منحتًام 

ه جيب الوفاء به، وهذا منحتًام؟ ظاهر الكالم، إنه منحت م معناه إنه واجب، أو أ

  .ليس هو الصحيح يف املذهب

املذهب أن الرشط الصحيح ليس منحتًام يعني ال جيب الوفاء به، ولكن 

  .ُيستحب الوفاء به

إذا مل يوفِّ به فإنه جيوز : طيب ليش ُيستحب؟ طيب إذا ما وّىف به؟ يقولون

ة التي رشطت عليه هذا الرشط  جيوز هلا فسُخ  -ا كان صحيًحاإذ-للمرأ

م بعدم الوفاء به؛ ألن اإلنسان قد يضطر أحياًنا إىل خمالفة  النكاح، ولكن ال يأ

ِت اشرتطت يف النكاح لكني ما أستطيع أن : الرشط؛ فيقول ة اخلرية أ تها املرأ أ

  متام؟. أويف هبذا الرشط

  .إنه ُيستحب الوفاء به: يقولون: فاملقصود

رسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، هذا ما يتعلق بد

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٦٣  

  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٤() االثنني(: يوم - ٢٠٥: رقم الدرس

ُل  ــــــ: َفــــــاْألَوَّ ٍة َرَأْوا  )٦١٣(  َغاُر، َوالتَّْحلِيــــــُل َأوْ الشِّ ـــــــــــــــــــــدَّ ُط ُم ـــــــــــــــــــــُه، َأْو َرشْ   َتْعلِيُق

ـــــــــــــــانِ َوال ـــــــــــــَل   )٦١٤(  َيـــــــــــــــاَرااْخلِ  هِ طِ ا َكاْشـــــــــــــــِرتَ : ثَّ ـــــــــــــاَق َال إِْمَهـــــــــــــاَرانْ َال إ: َأْو ِمْث   َف

ــــــــــــــــثَالِثُ  ــــــــــــــــِط َداٍر َأْو بَ : اَه   اْلَوَلـــــــدْ  عِ َأْو َكْوِهنـــــــا بِْكـــــــًرا َوإِْرَضـــــــا  )٦١٥(  َلــــــــــــــــدْ َكَرشْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحب ه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس اخلامس بعد ا

رشح النظم يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الرشوط يف 

  .النكاح

اآلن عقد النكاح سيتم بني الزوجني، طيب هل من حق أي من الطرفني  

  أن يشرتط رشوًطا عىل اآلخر؟

  مايش؟. هو املقصود بالرشوط يف النكاح هذا

األمر الذي ينبغي أن نعلمه أن هذه الرشوط ليست كلها رشوط صحيحة 

ورشعية، فيه رشوط قد تؤدي إىل إفساد النكاح من أصله، يكون النكاح كله 

هذه رشوط فاسدة لكن النكاح صحيح، وفيه : باطل، فاسد، وفيه رشوط نقول

ة وإذا مل يلتزم هبا َمن اشرتطت عليه فيجوز ال، واهللاِ صحيح: رشوط نقول

  .لآلخر أن يفسَخ عقد النكاح



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٦٤  

ما هي الرشوط املفسدة؟ نبدأ أوًال باملفسدة عىل حسب ترتيب الناظم، 

ُل  :قال ه قال؛ َغارُ الشِّ : َفاْألَوَّ   ِملُْفِسٍد َوَفاِسٍد َوُمنَْحتِمْ  نَْقِسمْ يَ  :اليل هو املفسد؛ أل

  :فاملفسد ما هو؟ قال

ُل َفــــــ ــــــ: اْألَوَّ ٍة َرَأْوا  )٦١٣(  َغاُر، َوالتَّْحلِيــــــُل َأوْ الشِّ ـــــــــــــــــــــدَّ ُط ُم ـــــــــــــــــــــُه، َأْو َرشْ   َتْعلِيُق

ـــــــــــــــانِ  ـــــــــــــَل   )٦١٤(  َيـــــــــــــــاَرااْخلِ  هِ طِ ا َكاْشـــــــــــــــِرتَ : َوالثَّ ـــــــــــــاَق َال إِْمَهـــــــــــــاَرانْ َال إ: َأْو ِمْث   َف

ــــــــــــــــثَالِثُ  ــــــــــــــــِط َداٍر َأْو بَ : اَه   اْلَوَلـــــــدْ  عِ ْرَضـــــــاَأْو َكْوِهنـــــــا بِْكـــــــًرا َوإِ   )٦١٥(  َلــــــــــــــــدْ َكَرشْ

ُل  :قال. الشغار: بالنسبة للرشوط املفسدة، أوهلا   .َغارُ الشِّ : َفاْألَوَّ

ما معنى الشغار؟ ما هو الرشط . األول يعني الرشط املفسد منه الشغار

  هنا يف الشغار؟

ج : الشغار أزوجك بنتي أو : يقول) اخلاطب(أن يشرتط الويل عىل املزوَّ

ء البنت أو كان واليته . بنتك أو موليتك موليتي برشط إنك تزوجني يعني سوا

زوجتك ابنتي برشط أن تزوجني بنتك وليس بينهام : عىل أخته مثًال، فيقول

  .مهر، تبادل

فهذا ُيسمى نكاح الشغار، واشرتاطه عىل اآلخر أن يزوجه بنته بغري مهر، 

، بس الرشط فساد، ال: هذا رشط يؤدي إىل فساد النكاح األصيل، ما نقول

  .النكاح نفسه فاسد: نقول

  ما املقصود بالتحليل؟. التحليل: الثاين



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٦٥  

هذه املرأة كانت متزوجة وطلقها زوجها ثالًثا، ال جيوز له اليل : التحليل

طلقها ثالًثا ما جيوز يتزوجها من جديد إال بعد أن تنكح زوًجا غريه، ويدخل 

ًضا   .هبا أ

: ه املرأة فقال له الويلطيب، فجاء واحد يبغى يتزوج هذه البنت أو هذ

أزوجك إياها برشط متى ما دخلَت هبا وحللتها ملطلقها، خالص تطلقها، بس 

  واضح؟. انته شغلتك إنك حتللها وتطلقها

ء اشرتط هذا : فهذا رشٌط يفسد النكاح، فنقول نكاح التحليل فساد، سوا

  .ليهيف العقد نصا أو حتى لو دخل الزوج هبذه النية، حتى لو مل يشرتط ع

زوجتك : تعليق النكاح عىل املستقبل؛ يقول: كذلك من الرشوط املفسدة

  .ابنتي إذا خترجت من اجلامعة

ال، إذا خترجْت مبارشة تصري : طيب، هي زوجتي وال أل؟ قال لك

هذا تعليق النكاح عىل مستقبل، فهذا رشٌط مفسد للنكاح؛ ألن . زوجتك

زوجتك ابنتي اآلن، ما يف : تقولالنكاح ال يقبل التعليق، البد من تنجيزه، 

جُتَك إذا صار كذا وكذا بعد مخس سنني أو بعد شهر   .حاجة اسمها زوَّ

  .إًذا تعليق النكاح مفسد له

َأْو  :كذلك من املفسدات اليل هو رشط املتعة، اليل هو رشط مدة، قال

ٍة َرَأْوا ُط ُمدَّ   .َرشْ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٦٦  

أشهر، بس تستمتع زوجتك بنتي ثالثة : فإذا رشط عىل اإلنسان مدة يقول

هبا وترجعها، فاشرتاط مدة معينة يف النكاح يفسده، وهذا ما ُيسمى بزواج 

  .املتعة، وهو فاسد من األصل

ًضا فاسد؛ ألن هذا الرشط أفسد النكاح   .الرشط فاسد، والنكاح أ

عندنا نوع آخر من الرشوط يف النكاح، وهي الرشوط الفاسدة وليست 

ت مفسدة؟ يعني إن هذه الرشوط ملغية، مفسدة، يعني إيش فاسدة وليس

  .ولكنها ال تؤثر عىل عقِد النكاح باإلفساد

عقد النكاح صحيح ولكن هذا الرشط الذي اشرتطتموه يف عقِد : فنقول

  النكاح رشٌط ملغي، وفاسد، وال عربة به، مثل إيش؟ 

  .يَاَرااْخلِ  هِ طِ ا َكاْشِرتَ : َوالثَّانِ  :قال

ا عندي مهلة ثالثة شهور  واهللاِ : يشرتط اخليار، يقول د بس أ تتزوجها لأل

  . خيار، ممكن أمتم وممكن أفسخ

  .إًذا اخليار ال يصح يف النكاح. ال، ليست بضاعة هي

  .َفاَق نْ َال إ: َأْو ِمْثَل  :كذلك رشط ال إنفاق، إسقاط النفقة، قال

زوجها برشط إن ما هلا نفقة، ما هلا عيل حق النفقة: يقول   .أ

ط فاسد، نكاحك صحيح، هذا مثل اليل يسمونه اآلن هذا رش: فنقول

زواجك صحيح لكن هذا الرشط فاسد، يعني إيش هذا الرشط : املسيار، نقول

ام هي رأت إهنا تريد النفقة فمن حقها أن تطالبها  فاسد؟ يعني إذا يوم من األ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٦٧  

ر  ايض، لكن تطالبه بأ ايض؛ ألهنا أسقطت ا بالنفقة، لكن ما تطالبه با

غى النفقة: يل، تقولمستقب   .واهللاِ خالص أ

ا اشرتطُت عليك من األول: يقول   .ال، أ

الرشط الذي اشرتطته عليها هو رشط فاسد، فإذا ما تبغى تنفق، : نقول

  .خالص طلقها وال تتفامهون

  .لكن هذا ال يلزمها، وهو رشط فاسد

أزوجك بدون مهر، أو : يقول. إسقاط املهر: كذلك من الرشوط الفاسدة

ه ال مهَر هلا: قولي   .قبلُت النكاح برشط أ

اشرتاط إسقاط املهر رشط فاسد، والنكاح صحيح، ويثبت حينئذ : فنقول

  .يف النكاح مهُر املثل ألن هذا الرشط غري صحيح

إيش هو . جيي عندنا النوع الثالث، واحلمد هللا وهو الرشط الصحيح

  الرشط الصحيح؟

ة؛ ألن النبي صىل اهللا عليه األصل يف الرشوط الصح: باختصار: نقول

مثل . »إن أحق ما وّفيتم به من الرشوط ما استحللتم به الفروج«: وسلم قال

  إيش؟

ِط َداٍر َأْو بَ  :املؤلف ما حرصها لك، ذكر أمثلة، قال   .َلدْ َكَرشْ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٦٨  

ما خترجها من بيتها، ما خترجها من املدينة، أن برشط إهنا تكون : يقول

، وهذا الرشط يكون من قبلُت النكاح برشط أن : قبل الزوج، هنا يقول بكًرا

، إذا مل تكن بكًرا فحينئٍذ يثبت له حق الفسخ   .تكون بكًرا

ا عندي : كذلك إرضاع الولد، وهذا الرشط من قبل الزوجة، تقول واهللاِ أ

زوج برشط إنك ما متنعني من إرضاع ولدي،  ا أ ولد صغري، طفل عمره سنة، أ

  .، وإذا منعها فإن هلا حق أن تفسخ النكاحفحينئٍذ يلزمه أال يمنعها

وهناك رشوط أخرى صحيحة غري هذا، هذا عىل سبيل املثال ال احلرص، 

ة أن تشرتط عىل زوجها أال يتزوج  بل إن األصحاب احلنابلة جييزون للمرأ

  مايش؟. عليها

إًذا ما يتعلق بالرشوط يف النكاح، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا، 

ه وصحبه أمجعنيولو   .جهه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٦٩  

  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٥() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٠٦: رقم الدرس

ـــــرَ َىَكـــــنِ ْح َصـــــحِّ  ـــــُث ي َتُه ِيفِ   )٦١٦(  اَح َكـــــاِفٍر َحْي ــــــــــــْد َجــــــــــــَرى ِصــــــــــــحَّ   ِدينِــــــــــــِه َوَق

ُفــــــــــــــٍع إَِلْينَــــــــــــــا، َفــــــــــــــاْحُكمِ  ــــــــــــــُه بِ   )٦١٧(  َقْبــــــــــــــَل َتَرا   ُحْكِمنَــــــــــــــا َوَأْحِكــــــــــــــمِ  ُكــــــــــــــلِّ َل

ـــــــِه النِّ  ـــــــِذي بِ ـــــــَوُض الَّ ـــــــاْلِع َــــــــ  )٦١٨(  مّ َكـــــــاُح َت   مّ ُيْســــــــَمى َصــــــــَداًقا ِذْكــــــــُرُه ِفيــــــــِه َأ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشح النظم اجليل يف  احلمد هللا، هذا الدرس هو السادس بعد ا

  .وعن تعريف الصداق الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عن نكاح الكفار

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــرَ َىَكـــــنِ ْح َصـــــحِّ  ـــــُث ي َتُه ِيفِ   )٦١٦(  اَح َكـــــاِفٍر َحْي ــــــــــــْد َجــــــــــــَرى ِصــــــــــــحَّ   ِدينِــــــــــــِه َوَق

ُفــــــــــــــٍع إَِلْينَــــــــــــــا، َفــــــــــــــاْحُكمِ  ــــــــــــــُه بُِكــــــــــــــلِّ   )٦١٧(  َقْبــــــــــــــَل َتَرا   ُحْكِمنَــــــــــــــا َوَأْحِكــــــــــــــمِ  َل

  .الصداق

ـــــــِه النِّ  ـــــــِذي بِ ـــــــَوُض الَّ ـــــــاْلِع َــــــــ  )٦١٨(  مّ َكـــــــاُح َت   مّ ُيْســــــــَمى َصــــــــَداًقا ِذْكــــــــُرُه ِفيــــــــِه َأ

ة األوىل هنا عندنا يف هذا الدرس هي صحة نكاح الكفار، يعني ال  املسأ

كحتهم فيام بينهم فاسدة،  تتخيل يا أخي وال تظن أن الكفار عشان إهنم كفار أ

كحة الكفار فيام بينهم صحيحة ُتعطى أحكام النكاح الصحيح برشطني : ال، أ

إذا هم يعتقدون أن هذا نكاح صحيح . إذا رأوا صحته يف دينهم: ألولالرشط ا

  .يف دينهم، وراحوا عقدوه، وهم يعتقدون صحته، فهذا نكاح صحيح

فعوا إلينا فإننا نعقده عىل رشيعتنا : الرشط الثاين أال يرتافعوا إلينا، فإن ترا

  .ال عىل رشيعتهم
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النكاح من غري ويل مثًال، فلو فرضنا مثًال أن الكفار هؤالء يعتقدون صحة 

ز نكاح اإلنسان ألخته من الرضاع، هم  أو صحة النكاح بغري شهود، أو جوا

وا إلينا، راحوا عقدوه يف  يرون صحته يف دينهم، طيب جاءوا إلينا؟ ال، مل يأ

  .الكنيسة عند القس

حينئٍذ نعامل هذا النكاح معاملة النكاح الصحيح، فيرتتب عليه ثبوت 

رث وغريهالنسب لألوال   .د ووجوب النفقة عىل الزوجة، وكل األحكام والتوا

ه زنا وليس نكاًحا، ال  لكن إن مل يروا صحته يف دينهم، هم يعتقدون أ

ه نكاح، أو أهنم يعتقدون صحته يف دينهم، لكنهم جاءوا إلينا  نتعامل معه بأ

ح عىل وجٍه ال اعقدوا لنا النكاح، فإننا ال نعقد هلم النكا: وترافعوا إلينا، قالوا 

  .تصححه رشيعة اإلسالم

  :إًذا هذان الرشطان اللذان ذكرمها الناظم يف قوله

ـــــرَ َىَكـــــنِ ْح َصـــــحِّ  ـــــُث ي َتُه ِيفِ   )٦١٦(  اَح َكـــــاِفٍر َحْي ــــــــــــْد َجــــــــــــَرى ِصــــــــــــحَّ   ِدينِــــــــــــِه َوَق

ُفٍع إَِليْنَا َوَقْد َجَرىهذا رقم واحد،  جاؤوا إلينا، .. ، أما لو جرىَقْبَل َتَرا

فعوا إل   .ينا، وأرادوا أن جيروا النكاح فنجريه هلم عىل رشيعة اإلسالمترا

يعني ؛ ُحْكِمنَا َوَأْحِكمِ  َلُه بُِكلِّ  َفاْحُكمِ  :ثم أعطى حكًام هلذا النكاح، فقال

إذا صححنا هذا النكاح، فاحكم له بكل حكمنا، كل األحكام الرشعية التي 

ة و   .ال تشك فيها أو تنساهاتثبت يف ديننا للنكاح الصحيح، وأحكم هذه املسأ

ة الثانية ة األوىل يف الدرس، واملسأ   .بالنسبة للصداق: هذه املسأ
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  .اقدَ الصَّ  :قال

  :ما تعريف الصداق؟ عّرفه الناظم بقوله

ـــــــِه النِّ  ـــــــِذي بِ ـــــــَوُض الَّ ـــــــاْلِع َــــــــ  )٦١٨(  مّ َكـــــــاُح َت   مّ ُيْســــــــَمى َصــــــــَداًقا ِذْكــــــــُرُه ِفيــــــــِه َأ

: العوض الذي تم النكاح به، يقولهو : إًذا ما هو الصداق؟ الصداق

ف ريال، هذا هو الصداق   .تعريفه. زّوجتك بنتي بمهٍر قدره ثالثني أ

: طيب، هل ُيشرتط ذكُر الصداق وتسميته يف العقد؟ يعني هل البد يقول

َ  :زوجتك بنتي بمبلغ كذا وكذا؟ قال لك يعني أن ذكر الصداق يف ؛ مّ ِذْكُرُه فِيِه َأ

م لكنه ليس رشًطا لصحة النكاح بل وال واجب من عقد النكاح أفضل وأ

م وأفضل   .الواجبات، لكن أ

هذا ما يتعلق هبذا الدرس، نسأل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، 

ه وصحبه أمجعني   .ويعلمنا ما ينفعنا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٦() ءُ األربعا(: يوم - ٢٠٧: رقم الدرس

ــــــُث يُ  ى َوَبَطــــــَوَحْي ــــــى َأْو ُيَســــــمَّ ــــــــــــُر ِمْثلَِهــــــــــــا ُلُزوًمــــــــــــا اْســــــــــــَتَقّل   )٦١٩(  ْل ْلَغ   َفَمْه

ــــــــــِه َوإِْن َوَهــــــــــنْ   )٦٢٠(  نْ َمـــــــــــثَ  هُ ُنـــــــــــَوُكـــــــــــلُّ َمـــــــــــا َيِصـــــــــــحُّ َكوْ    َأْو ُأْجــــــــــَرًة َصــــــــــحَّ بِ

 ْ ــــــــِد َوالنِّ َمت ِق ِمنْــــــــــــــُه إِنْ   )٦٢١(  ْصــــــــُف َرَجــــــــعْ لُِكــــــــُه بِاْلَعْق ــــــــــــــاْلِفَرا ــــــــــــــِه بِ   َقــــــــــــــعْ يَ  إَِلْي

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس السابع بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أحكام 

  .املهرالصداق و

م  قبل أن نرشح كالم الناظم نريد أن نرشح هذا الباب مدخل، يعني يقسِّ

  .هذا الباب وجيمع أحكامه

ة، عندنا امرأة جاءت إىل القايض وقالت : حاالت املهر الذي تستحقه املرأ

ف ريال، فحكم هلا القايض باملهر  إن زوجي تزوجني عىل مهٍر قدره ثالثني أ

  . اقاملسمى الذي ُسمي يف الصد

متى حيكم القايض باملهر املسمى؟ حيكم القايض باملهر املسمى إذا ُسمي 

  .ما يصح ثمنًا أو أجرًة، وسيأيت هذا يف كالم الناظم
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ة  فإذا كان املهر املذكور مهًرا صحيًحا، يصح ثمنًا أو أجرة، فإن هذه املرأ

  .متلك هذا املهر املسمى بالعقد

ة ثانية جاءت فحكم هلا القا متى ُحيكم بمهر . يض بمهِر املثلفيه امرأ

زوجتك بدون مهر، أو مل ُيذكر : املثل؟ إذا مل ُيسم يف الصداق أصًال مهر، قال

زوجتك ابنتي ومل : إذا مل ُيسم، قال: إًذا ثالثة أشياء. مهر، أو بطل املسمى

، تم الزواج بدون مهر   .يذكروا مهًرا

  يعني إيش مهر املثل؟. جيب هلا مهر املثل: فنقول

  .يعني املهر الذي تزوج به مثيالهتا من النساء

زوجتك : إذا بطل املسمى؛ يعني سموا شيًئا باطًال، قال: يف احلالة الثانية

طيب اخلمر ما يصح أن يكون ثمًنا أو . بنتي عىل والعياذ باهللا برميل من اخلمر

  .أجرًة، فهذا املسمى باطل، فيجب هلا بدًال عن اخلمر مهر املثل

ه عىل الزنا عياًذ باهللا، وهذا مل : ثالثةاحلالة ال إذا حصل وطء شبهة أو إكرا

  .يذكره الناظم يف هذا الدرس

ة مكرهًة عىل الزنا فإهنا  إًذا إذا حصل وطء شبهة للمرأة أو وطئت املرأ

  .تستحق مهر املثل

ة النصف فقط؟ إذا فارقها زوجها  عندنا متى يتنصف املهر؟ تستحق املرأ

  .ةقبل الدخول واخللو
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وهنا إذا فارقها وكانت الفرقة منه، يعني الزوج هو الذي طلقها، قبل ما 

ة نصف املهر املسمى أو : يدخل هبا وقبل أن خيلو هبا، نقول تستحق هذه املرأ

  .نصف مهر املثل

متى جيب هلا املتعة؟ املتعة يعني يعطيها ما يرضيها، مثًال يعطيها ثياب، 

كسوة، وأكثرها : يها أقل يشء، أقلها قالوا مالبس، فساتني، يعطيها سيارة، يعط

  .خادم

ة التي زوجت  املفوضة قبل اإلصابة، والفضاملتعة إذا طلق  اليل هو املرأ

، متام؟ ومل  ه ال مهر هلا، ومل يفرض هلا احلاكم مهًرا بدون مهر، ُزوجت عىل أ

  .هاوطلقها قبل الدخول، فهذه هلا املتعة يعطيها يشء يرضي. يصبها، ما دخَل هبا

يسقط املهر إذا حصلت  الفرقة من قبل : متى يسقط املهر؟ قال لك

  .الزوجة، ما من الزوج هي اليل فسخت قبل الدخول واخللوة، فإنه يسقط املهر

يات الناظم، قال الناظم    :طيب، نأيت إىل أ

ــــــُث يُ  ى َوَبَطــــــَوَحْي ــــــى َأْو ُيَســــــمَّ ــــــــــــا اْســــــــــــَتقَ   )٦١٩(  ْل ْلَغ   ّل َفَمْهــــــــــــُر ِمْثلَِهــــــــــــا ُلُزوًم

ــــــــــِه َوإِْن َوَهــــــــــنْ   )٦٢٠(  نْ َمـــــــــــثَ  هُ ُنـــــــــــَوُكـــــــــــلُّ َمـــــــــــا َيِصـــــــــــحُّ َكوْ    َأْو ُأْجــــــــــَرًة َصــــــــــحَّ بِ

 ْ ــــــــِد َوالنِّ َمت ِق ِمنْــــــــــــــُه إِْن يَ   )٦٢١(  ْصــــــــُف َرَجــــــــعْ لُِكــــــــُه بِاْلَعْق ــــــــــــــِه بِــــــــــــــاْلِفَرا   َقــــــــــــــعْ إَِلْي

يات    :املهر. نبدأ يف رشح هذه األ

ــــــُث يُ  ى َوَبَطــــــَوَحْي ــــــى َأْو ُيَســــــمَّ ــــــــــــُر ِمْثلَِهــــــــــــا ُلُزوًمــــــــــــا اْســــــــــــَتَقّل   )٦١٩(  ْل ْلَغ   َفَمْه

غي املهر ببطالنه أو ُسمي مهًرا باطًال    .إذا ُأ
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حيث ُيلغى يعني حيث مل ُيذكر مهًرا أصًال، بطل أو مل ُيسم فإن هلا مهر 

  .املثل

ىَوَحيُْث يُ  ، أو ُيسمى : ْلَغىَوَحيُْث يُ ، ْلَغى َأْو ُيَسمَّ يعني حيث مل ُيسم مهًرا

ى َوَبطَ  :اطًال، قالمهًرا ب يعني يثبت هلا مهر ؛ َفَمْهُر ِمثْلَِها ُلُزوًما اْستََقّل  ْل َأْو ُيَسمَّ

  .وعرفنا مهر املثل التي تزوج مثيالهتا من النساء عليه. املثل

   :طيب، إذا ُسمي مهًرا صحيًحا، قال

  ْن َوَهــــــــــنْ َأْو ُأْجــــــــــَرًة َصــــــــــحَّ بِــــــــــِه َوإِ   )٦٢٠(  نْ َمـــــــــــثَ  هُ ُنـــــــــــَوُكـــــــــــلُّ َمـــــــــــا َيِصـــــــــــحُّ َكوْ 

يعني إذا ُسمي مهًرا صحيًحا فإنه يثبت املسمى ومتلكه بالعقد، فإذا فارقها 

  .قبل الدخول فإنه يتنصف

  .الفرقة من قبل َمن؟ من قبل الزوج. ويتنصف بالفرقة قبل الدخول: قالوا 

فإن كانت الفرقة من قبل الزوجة يسقط املهر، يسقط الفرقة قبل الدخول 

كه بالعقد، والنصف رجع إليه، بالفراق منه إن يقع، يعني إذا من جهتها، إذا متل

وقع الفراق من جهته كالطالق مثًال وكان ذلك قبل الدخول رجَع بنصف 

  .املهر

د يف هذا الدرس، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا، وصىل  هذا املرا

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا   .رب العاملني اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب  / ٧() اخلميس(: يوم - ٢٠٨: رقم الدرس

ــــــــــَذاَك َيْســــــــــَتِقرّ  ُخوِل َوبِ   ْوٍت ُمْســــــــــــَتِقرّ َمــــــــــــيُعــــــــــــُه، َكــــــــــــَذا بِ ُمجِ   )٦٢٢(  َقْبــــــــــَل الــــــــــدُّ

ــــــَوٍة  ــــــــَام اْعــــــــَصــــــــَداَقَها، َال بَ   )٦٢٣(  َفــــــىنَ َواْلَفْســــــُخ ِمنَْهــــــا َقْبــــــَل َخْل   َتَفــــــــىنْ َدَها َف

ـــــــــــــــ َوَحْيـــــــــــــــُث َملْ  ـــــــــــــــاَطلَّ  مَّ ُيَســـــــــــــــمَّ ُث ــــــــــا  )٦٢٤(  َق َق ُخوِل ُمْتَعــــــــــًة َذا َحقَّ   َقْبــــــــــَل الــــــــــدُّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني من رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،  هذا الدرس هو الثامن بعد ا

  .إذن اهللا عز وجل عن تتمة الصداقنتكلم فيه ب

يت رشحنا باب الصداق تقريًبا  ين وأخوا ايض يا إخوا نحن يف الدرس ا

يات املخصصة هلذا الدرس، ونبني معانيها  بالكامل، لكن سنذكر اآلن الثالثة أ

  :بإذن اهللا عز وجل، قال الناظم

ــــــــــَذاَك َيْســــــــــَتِقرّ  ُخوِل َوبِ   ْوٍت ُمْســــــــــــَتِقرّ َمــــــــــــَذا بِ يُعــــــــــــُه، َكــــــــــــُمجِ   )٦٢٢(  َقْبــــــــــَل الــــــــــدُّ

ــــــَوٍة  ــــــــَام اْعــــــــَصــــــــَداَقَها، َال بَ   )٦٢٣(  َفــــــىنَ َواْلَفْســــــُخ ِمنَْهــــــا َقْبــــــَل َخْل   َتَفــــــــىنْ َدَها َف

ـــــــــــــــ َوَحْيـــــــــــــــُث َملْ  ـــــــــــــــاَطلَّ  مَّ ُيَســـــــــــــــمَّ ُث ــــــــــا  )٦٢٤(  َق َق ُخوِل ُمْتَعــــــــــًة َذا َحقَّ   َقْبــــــــــَل الــــــــــدُّ

ين، أحوال الصداق عندنا تارة يثبت فيها ا ملسمى وهذه شوفوا يا إخوا

ذكرناها إذا كان املسمى صحيًحا فإنه يثبت لكنه قابل للتنصف، يقبل إنه ممكن 

  .يعني نثبت املسمى متلكه بالعقد، لكن قد يتنصف
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، وإذا ُسمي مهًرا باطًال، وهذا  وتارًة يثبت مهر املثل وهو إذا مل ُيسم مهًرا

ايض   .أخذناه يف الدرس ا

إذا فارقها الزوج قبل الدخول، كانت يثبت نصفه وهي : احلالة الثالثة

هذا يثبت به النصف، وهذا . الفرقة من قبل الزوج وكان ذلك قبل الدخول هبا

ايض، وهو تتمة الكالم يف هذا الدرس، قال َقبَْل : ذكرناه يف الدرس ا

ُخولِ  يعني إذا فارقها من قبله قبل الدخول سقط نصف املهر وثبت ؛ الدُّ

  .النصف

  :بامذا يستقر املهر؟ يستقر املهر كامًال بأحد أمرين ؛َيْستَِقرّ  َوبَِذاكَ  :قال

  .يُعهُ ُمجِ  َوبَِذاَك َيْستَِقرّ  :قال

إًذا األمر األول الذي يستقر به املهر كامًال . إيش هو؟ الدخول: َوبَِذاكَ 

الدخول، فإذا دخل بالزوجة استقر املهر كامًال ولو بعد ذلك إيش ما يصري، 

  .حقهاملهر كامًال تست

ه دخل هبا  ه دخل هبا وطلقها، هلا املهر كامًال، لو أ واضح؟ يعني مثًال لو أ

ه دخل هبا مثًال وطالبت باخللع، يستقر  وحصل الفسخ هلا املهر كامًال، لو أ

  .املهر كامًال إىل آخره

  يُعهُ ُمجِ  َوبَِذاَك َيْستَِقرّ  :هناك أمر آخر يستقر به املهر كامًال، قال

ًضا بإيش؟ قاليُعهُ ُمجِ  َيْستَِقرّ عني بالدخول ي: َوبَِذاكَ  ؛ ْوٍت ُمْستَِقرّ مَ َكَذا بِ  :، أ

يعني يستقر املهر كامًال باملوت، فإذا تزوج املرأة ومات فإهنا تستحق املهر 
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ه مات علطول بعد العقد، يعني هذا الرجل مثًال قال زوجتك : كامًال، لو أ

افها، قبل اخللوة يعني وهم جالسني جمرد ما دخلت عليه ش. قبلُت : ابنتي، قال

تستحق املهر . من قبحها: من مجاهلا، وقيل: يف املجلس، مات هذا الرجل، قيل

  . كامًال 

احلالة التي يسقط فيها املهر، ما هي؟ إذا جاء الفسخ من .. عندنا حالة

وهنا الحظ أفادنا الناظم فائدة انتبهوا هلا، . قبلها هي قبل اخللوة والدخول

  .َقْبَل َخْلَوةٍ  :هذه الفائدة؟ خلينا نحط عليها عالمة إيش هي

ا نقول قبل : تفيدنا هذه فائدة أن اخللوة هنا ُتعطى حكم الدخول، 

الدخول معناها قبل الدخول وقبل اخللوة، فاخللوة ُتعطى حكم الدخول يف 

هذا الباب، فإذا حصل الفسخ من قبلها هي قبل الدخول وقبل اخللوة نفى 

  .َصَداَقَها َفىنَ َواْلَفْسُخ ِمنَْها َقْبَل َخْلَوٍة  :قالصداقها، 

فيسقط الصداق وينتفي الصداق كله إذا كانت الفرقة من قبلها، والفسُخ 

  .من قبلها هي، قبل إيش؟ قبل اخللوة وقبل الدخول

يعني كيف اخللوة من؟ كيف تكون الفرقة من قبلها؟ يعني من األمثلة 

ارتدت، إذا أسلمت قبل الدخول؛ ألن الفقهاء التي يذكرها الفقهاء إذا 

يصح نكاح الكفار، فأسلمت الزوجة : إذا كان الزوجان كافرين، قلنا: يقولون

قبل الدخول انفسخ النكاح، َمن الذي حصلت الفرقة من قبله؟ الزوجة؛ ألن 

  .هي التي أسلمت، فيسقط صداقها
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ها؟ ما ينتفي، خالص؛ ألن يعني بعد اخللوة ؛تََفىنْ َدَها َفَام اعْ َال بَ  :قال

  .اخللوة هلا حكم الدخول

   :قال الناظم بعد ذلك

ـــــــــــــــ َوَحْيـــــــــــــــُث َملْ  ـــــــــــــــاَطلَّ  مَّ ُيَســـــــــــــــمَّ ُث ــــــــــا  )٦٢٤(  َق َق ُخوِل ُمْتَعــــــــــًة َذا َحقَّ   َقْبــــــــــَل الــــــــــدُّ

ة رابعة التي تثبت املتعة فيها للزوجة، واملتعة املقصود إنه  إًذا عندنا مسأ

ال كسوة، وأكثرها : ، يعطيها هدية، أقلها يقولونيمتعها يعطيها مبلًغا من ا

خادم، فإذا مل ُيسمَّ املهر هذه ُتسمى املفوضة، إذا مل ُيسم هلا املهر ثم طلقها قبل 

، فإنه جيب عليه املتعة، قال    :الدخول، وقبل أن يفرض هلا احلاكم مهًرا

ـــــــــــــــ َوَحْيـــــــــــــــُث َملْ  ـــــــــــــــاَطلَّ  مَّ ُيَســـــــــــــــمَّ ُث ُخوِل ُمتْ   )٦٢٤(  َق ــــــــــاَقْبــــــــــَل الــــــــــدُّ َق   َعــــــــــًة َذا َحقَّ

ة كاآليت ، زوجتك : يعني صورة املسأ بنتي، تزوجها بدون ما ُيسمى مهًرا

: إيش الواجب؟ نقول، وطلقها قبل أن يدخل هبا، قلبُت، ما سموا املهر، طيب

يعطيها هدية، تعطيها متعة متتعها هبا، وال يلزم حينئذ ال مهر املثل وال نصفه، 

  .وباهللا التوفيق

علق بمسائل املهر، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، هذا ما يت

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٩() السبت(: يوم - ٢٠٩: رقم الدرس

ـــــــْرٍس اْســـــــُتِحّب طَ : َولِيَمـــــــةٌ  ــــــــــــــــــــ  )٦٢٥(  َعـــــــاُم ُع ــــــــــــــــــــْوِم َجتِ ِل اْليَ   ْب إَِجاَبــــــــــــــــــــٌة ِألَوَّ

ـــــــزَّ  ـــــــَزُم ال ـــــــةِ َوَتْل ةِ  نَّ َوَقْســـــــــــــــــــــــــُمُه َهلُـــــــــــــــــــــــــ  )٦٢٦(  ْوَجْنيِ ُحْســـــــُن ِعْرشَ ـــــــــــــــــــــــــِويَّ   بِالسَّ

ـــــــــــــاْهلَ   )٦٢٧(  ِح ْنَصـــــــــَوإِْن َتـــــــــَر النُُّشـــــــــوَز ِمنَْهـــــــــا َفا ـــــــــــــَف ـــــــــــــُب َوَال ُت ْ   ِح َربِّ ْجُر َفالرضَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :بعدأما .. وااله

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس التاسع بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الوليمة 

  .وليمة العرس، ثم عن العرشة وما يتبعها من أحكام النشوذ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــْرٍس اْســـــــُتحِ طَ : َولِيَمـــــــةٌ  ـــــــاُم ُع ــــــــــــــــــــ  )٦٢٥(  ّب َع ــــــــــــــــــــْوِم َجتِ ِل اْليَ   ْب إَِجاَبــــــــــــــــــــٌة ِألَوَّ

  الِعرشة

ـــــــةِ  ْوَجْنيِ ُحْســـــــُن ِعْرشَ ـــــــزَّ ـــــــَزُم ال ةِ  نَّ َوَقْســـــــــــــــــــــــــُمُه َهلُـــــــــــــــــــــــــ  )٦٢٦(  َوَتْل ـــــــــــــــــــــــــِويَّ   بِالسَّ

ا تكلم عن النشوذ، فقال   :و

ـــــــــــــاْهلَ   )٦٢٧(  ِح ْنَصـــــــــَوإِْن َتـــــــــَر النُُّشـــــــــوَز ِمنَْهـــــــــا َفا ـــــــــــــَف ـــــــــــــُب َوَال ُت ْ   ِح َربِّ ْجُر َفالرضَّ

هي طعام : نبدأ أوًال بالكالم عن الوليمة، الوليمة ما تعريفها؟ الوليمة

  . العرس؛ يعني إنسان عمل طعاًما بمناسبة عرسه أو نكاحه، هذه هي الوليمة

  .َعاُم ُعْرٍس اْسُتِحّب طَ : َولِيَمةٌ  :مستحبة، قال: ما حكمها؟ قال الناظم
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  .عند عرسه إًذا الوليمة مستحبة، فُيستحب لإلنسان أن يومل

ة وهي حكم اإلجابة هلا. هذا بالنسبة حلكمها   .ننتقل بعد ذلك إىل مسأ

اإلجابة واجبة : إذا ُدعيت إىل وليمة العرس، فام حكم إجابتك هلا؟ نقول

يعني إيش يف األول؟ يعني لو فرضنا أن شخًصا دعا الناس . يف اليوم األول

ريس، مرة ثانية عزيمة ثانية يال اهللا حيييكم هذه بمناسبة ع: ثالث مرات، قال

  .وعزيمة ثالثة، فيجب عىل َمن ُدعي يف األوىل أن جييب

إًذا جيب عليك أن جتيب مرة واحدة، أما املرة الثانية والثالثة فال جتب عيل 

ِل اْليَْوِم َجتِ  :اإلجابة، قال   .ْب إَِجاَبٌة ِألَوَّ

عن العرشة ثم انتقل الناظم إىل الكالم عن العرشة الزوجية، والكالم 

  .عندنا أوًال الواجب فيها

ن : واألمر الثاين. العرشة باملعروف: األمر األول: الواجب يف العرشة أمرا

  .القسم بني الزوجات

َوَتْلَزُم  :هذا الزم لكل الزوجني، وهلذا قال الناظم: العرشة باملعروف

ةِ  ْوَجْنيِ ُحْسُن ِعْرشَ   .الزَّ

وج وواجبة عىل الزوجة، وأما الثاين إًذا العرشة باملعروف واجبة عىل الز

  .فهو القسم بني الزوجات وهذا واجب عىل الزوج إذا كان له عدة زوجات

الذي له أكثر من زوجة جيب عليه وجوًبا أن يسوي بينهن يف القسم، ما 

ال، جيعل هلذه ليلة وهلذه ليلة، إال . خييل هذه مثًال مخس ليايل وهذه ليلة واحدة



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٨٢  

ك: لزوجتني، تقولإذا تنازلت إحدى ا ! اهللا يرىض عليك، يعني فكني من َرشَّ

غاك جتيني : متام؟ أو تقول له واهللا هي تبَغى ظروف معينة وتقول له! ما أ

تنازلُت عن ليلتي لَك، فإذا تنازلت عن ليلتها له جاز له حينئذ أن ينفرد يف هذه 

  .الليلة وجاز له أن يقسمها للزوجة األخرى

  :ناظمطيب هذا معنى قول ال

ـــــــةِ  ْوَجْنيِ ُحْســـــــُن ِعْرشَ ـــــــزَّ ـــــــَزُم ال ةِ  نَّ َوَقْســـــــــــــــــــــــــُمُه َهلُـــــــــــــــــــــــــ  )٦٢٦(  َوَتْل ـــــــــــــــــــــــــِويَّ   بِالسَّ

  .قسمه للزوجات يعني

فإذا . ثم ذكر يف العرشة األمر املمنوع واملحظور يف العرشة وهو النشوز

  ُوجد النشوز من الزوجة فام هو الترصف الصحيح من قبل الزوج؟

  ا معنى النشوز؟نريد أن نعرف م: أول يشء

هو أن ترفض الزوجة طاعَة زوجها فيام جيب عليها، يعني مثًال لو : النشوز

غاه، وال فاضية وال يشء: دعاها الزوج إىل الفراش، فرفضت ذلك، قالت   .ما أ

  ماذا يعمل؟. هذا ُيعترب نشوًزا: فنقول

ِيت َختَاُفونَ {: يبدأ أوًال بنصحها ووعظها، قال اهللا عز وجل ُنُشوَزُهنَّ  َوالالَّ

، هذه املرتبة األوىل، يعظها، يذكرها باهللا، يا بنت ]٣٤: النساء[} َفِعُظوُهنَّ 

  متام؟. الناس، ترى هذا ما جيوز، ما هو صح

ت أن تطيعه بعد النصح والوعظ، قال   .فاهلجر: فإذا أ
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ام، إذا ما  ًضا أن هيجرها يف الكالم لكن ثالثة أ هيجرها يف الفراش، وله أ

ت وال رجعت إىل رشدها، فله أن يرضهبا لكن ما هو رضب يكرس أو استجاب

  .جيرح، ال رضب غري مربح

يأخذ مثًال مسواك وال يشء، يعني يرضهبا رضًبا غري مربح، ما هو 

  .ال، ال.. املقصود رضب بمعنى اجلرح والكرس

  .ىلهذه هي الرتبة األو ؛ِح ْنَص َفا، يعني من الزوجة؛ َوإِْن َتَر النُُّشوزَ إًذا 

  .إيش؟ يبدأ أوًال بالنصحَوإِْن َتَر النُُّشوَز ِمنَْها 

ـــــــــــــاْهلَ   )٦٢٧(  ِح ْنَصـــــــــَوإِْن َتـــــــــَر النُُّشـــــــــوَز ِمنَْهـــــــــا َفا ـــــــــــــَف ـــــــــــــُب َوَال ُت ْ   ِح َربِّ ْجُر َفالرضَّ

يعني ال يكن هذا الرضب رضًبا مربًحا يعني جيرح أو يكرس عظًام أو شيًئا، 

  .ال، هذا ال جيوز

باب، وإن شاء اهللا عز وجل يف الدرس القادم نواصل إًذا ما يتعلق هبذا ال

ه  بقية املسائل املتعلقة بكتاب النكاح، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ١٠() األحد(: يوم - ٢١٠: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــَوضِ  ـــــــــــــــــــــــُه لَِزْوَجـــــــــــــــــــــــٍة بِِع   ا ُقِيضـــــــــُصوَصـــــــــٍة ُخْلًعـــــــــبَِلْفَظــــــــٍة َخمْ   )٦٢٨(  ُفْرَقُت

ـــــ ــــــــــــــــــــــــَربُّ   )٦٢٩(  ْن َيِصــــــّح َوَجــــــاَز َبــــــْذُل ِعــــــَوٍض ِممـَّ ــــــــــــــــــــــــبِْح  عٌ َت ــــــــــــــــــــــــُه َوإِالَّ َال ُت   ِمنْ

ـــــــــــــــــــَوإِْن يَ  ـــــــــــــــــــَالِق  عْ َق ِق   )٦٣٠(  بَِلْفَظـــــــــــــــــــِة الطَّ ـــــــــــــــــــــــــــُة اْلِفـــــــــــــــــــــــــــَرا   َفَطْلَقـــــــــــــــــــــــــــٌة َباِئنَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحب ه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،  هذا الدرس هو العاُرش بعد ا

  .نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اخللع

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل وسدده وبارك فيه

ـــــــــــــــــــــــَوضِ  ـــــــــــــــــــــــُه لَِزْوَجـــــــــــــــــــــــٍة بِِع ــا ُقِيضـــــــــبَِلْفَظــــــــٍة َخمْ   )٦٢٨(  ُفْرَقُت   ُصوَصـــــــــٍة ُخْلًعـــــــ

ـــــَوَجــــــ ــــــــــــــــــــــــَربُّ   )٦٢٩(  ْن َيِصــــــّح اَز َبــــــْذُل ِعــــــَوٍض ِممـَّ ــــــــــــــــــــــــبِْح  عٌ َت ــــــــــــــــــــــــُه َوإِالَّ َال ُت   ِمنْ

ـــــــــــــــــــَوإِْن يَ  ـــــــــــــــــــَالِق  عْ َق ِق   )٦٣٠(  بَِلْفَظـــــــــــــــــــِة الطَّ ـــــــــــــــــــــــــــُة اْلِفـــــــــــــــــــــــــــَرا   َفَطْلَقـــــــــــــــــــــــــــٌة َباِئنَ

  . يتكلم الناظم يف هذا الدرس عن إيش؟ عن اخللع

 اليشء فرٌع عن اخللع نبدأ أوًال بتعريفه، ما تعريف اخللع؟ فإن احلكم عىل

  .تصوره

فاظ خمصوصة: تعريف اخللع   .هو فراق الزوجة بعوٍض بأ

ق  إًذا عندنا فراق الزوجة قد يكون بعوض وقد يكون بغري عوض، فالفرا

عندنا مثل الطالق جاء رجل وقال . بغري عوض هذا ال يدخل معنا يف اخللع
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ه ِت طالق، ومل يأخذ منها عوًضا، هذا ليس بخلع؛ : المرأ ه ليس فراق أ أل

  واضح؟. بعوضٍ 

فاظ خمصوصة ُق الزوجة بعوٍض بأ فاظ خمصوصة؟ . فرا يعني إيش بأ

خالعُتك أو فديتك أو نحو : يعني باأللفاظ التي يصح هبا اخللع كام لو قال

  .ذلك

  :قال

ـــــــــــــــــــــــَوضِ  ـــــــــــــــــــــــُه لَِزْوَجـــــــــــــــــــــــٍة بِِع ــا ُقِيضـــــــــبَِلْفَظــــــــٍة َخمْ   )٦٢٨(  ُفْرَقُت   ُصوَصـــــــــٍة ُخْلًعـــــــ

ذا األمر الذي هو فراق الزوجة بعوٍض بلفظ خمصوص، يعني ُقيض عىل ه

  .ُقيض عليه بأن اسمه خلع

  . إًذا هذا هو تعريف اخللع

اخللع البد : أو عفًوا َمن الذي يصح منه بذل العوض يف اخللع؟ ألن قلنا

  فيه من عوض، فَمن الذي يصح منه بذل هذا العوض؟

من كل شخص  إًذا يصح بذل العوض. َمن يصح تربعه: يقول الفقهاء

يصح تربعه، وال ُيشرتط بذل العوض أن يكون من الزوجة، فلو فرضنا أن 

يها يا أيب، اعطي : امرأة أرادت أن ختالع زوجها وليس عندها ماًال، فقالت أل

ف، وخليه يطلقني أو يفارقني، فجاء األب ودفع للزوج إيش؟  زوجي مائة أ

ف ائة أ نعم، يصح : زوجة؟ نقولهل جيوز بذل العوض من غري ال. هذه ا

  . بذل العوض من كل َمن يصح تربعه
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ب البيوع َمن هو الذي يصح تربعه؟ هو احلر  وا وقد سبق معنا يف أ

ًضا مع استبعاد ويل اليتيم؛ فإنه ال يصح تربعه يف مال اليتيم  املكلف الرشيد وأ

ء ونحوه ملصلحة اليتيم   .حصحي. وإن كان ترصفه يف مال اليتيم بالبيع والرشا

   :إًذا عرفنا َمن الذي يصح بذل العوض منه، وهو معنى قول الناظم

ـــــ ــــــــــــــــــــــــَربُّ   )٦٢٩(  ْن َيِصــــــّح َوَجــــــاَز َبــــــْذُل ِعــــــَوٍض ِممـَّ ــــــــــــــــــــــــبِْح  عٌ َت ــــــــــــــــــــــــُه َوإِالَّ َال ُت   ِمنْ

  .يعني َمن ال يصح تربعه ال تبح له أن يبذل عوض اخللع

ة ركز ما نوع الفرقة فيه؟ ركزوا اهللا يرىض عليكم، : بقي معنا مسأ

له، اليل ما هو مركز يف الدرس،  ة، اليل قاعد يلعب بجوا وركزي يف هذه املسأ

ة   .اليل مرسح أرجوكم ركزوا يف هذه املسأ

  ما نوع الفرقة فيه؟ هل الفرقة يف اخللع طالق أم فسخ؟

  .اخللع إن وقع بلفظ الطالق أو نية الطالق، فهو طالق بائن: نقول

ُحيتسب من عدد الطلقات هذا رقم  يعني إيش طالق بائن؟ يعني أوًال 

  .واحد

ه ال جيوز للزوج أن يراجعها يف العدة يبغي . وأما قوله بائنًا، فمعنى ذلك أ

ف، وبكرة ثاين يوم  ف ريال وجيي بكرة ثاين يوم، يطلقها بامئة أ خيالعها بامئة أ

  .إًذا هو طالق بائن. يراجعها، ال، ليس له حق الرجعة

  .ق أو بنية الطالقهذا إذا كان بلفظ الطال
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هو كله . طيب، لو مل يكن بلفظ الطالق أو بنية الطالق، فإنه خلع، فسخ

  . خلع لكن هو فسٌخ ال ينقص به عدد الطلقات

ر كدا نعطيك شوية، ما  ة؟ ما الفرق بني هذا وهذا؟ هاه؟ فكِّ ما ثمرة املسأ

ر كدا كم؟ فكِّ   .مع نفسك الفرق بني لو قلنا طالق بائن أو قلنا فسخ؟ إيش رأ

ا أعطيكم اآلن الفرق، إذا قلنا إنه طالق بائن فإنه ُحيسب من عدد : طيب أ

  .الطلقات

ه طلق امرأة طلقة، ثم  ما معنى هذا؟ معناه أن هذا الرج لو فرضنا أ

راجعها، ثم طلقها طلقة ثانية، ثم راجعها ثم حصل بينه وبني زوجته يف املرة 

خالص حرمت : ال حترم عليه؟ نقولأ: الثالثة خلع بلفظ الطالق، السؤال

  عليك حتى تنكح زوًجا غريه؟

نعم، حرمت عليه حتى تنكح زوًجا غريه؛ ألن هذا الثالثة : اجلواب

  .طالق

وأما إذا كانت الثالثة فسٌخ ومل تكن طالًقا، مل تكن بلفظ الطالق وال بنية 

ال هذا : خلٌع بعوض من غري لفظ الطالق وال بنية الطالق، نقول. الطالق

ُحيتسب يف الطالق، وحينئذ له أن يتزوجها بعقٍد جديد، وال ُيشرتط يف ذلك أن 

  واضح؟. تنكح زوًجا غريه

هذا ما يتعلق بباب اخللع، وإن شاء اهللا عز وجل يف الدرس القادم نواصل 

  .مسائل أخرى تتعلق بالطالق، واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ب رج/  ١١() االثنني(: يوم - ٢١١: رقم الدرس
ـــــــ: َهـــــــاَأْو َغْريِ  ـــــــْل  مَّ َفاْلَفْســـــــُخ ُث ـــــــْد ُحظِ   َق

  

ــــــــــــــــــــــٍد ُمْســــــــــــــــــــــَتِقّل   )٦٣١( ــــــــــــــــــــــا إِالَّ بَِعْق   َرْجَعُتَه

  َكـــــــــــــــاِح َأوْ َحـــــــــــــــلَّ ُعْقـــــــــــــــَدِة النِّ  َوَســــــــــــــمِّ   

  

ــــــــــــَالَق َمْكُروًهــــــــــــا َرَأْوا: لَِبْعِضــــــــــــَها  )٦٣٢(   الطَّ

ــــــــــــــَذا   ــــــــــــــٍف َك ــــــــــــــْن َزْوٍج ُمَكلَّ   َيِصــــــــــــــحُّ ِم

  

ــــــــــــــــــِذي َهــــــــــــــــــَذىِقــــــــــــــــــعْ ٍز يَ يِّــــــــــــــــــُممَ   )٦٣٣(   ُل َوالَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ائتني من رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس احلادي عرش بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة أحكام اخللع ثم بداية كتاب الطالق

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ـــــــ: َهـــــــاَأْو َغْريِ  ـــــــْل  مَّ َفاْلَفْســـــــُخ ُث ـــــــْد ُحظِ   َق

  

ــــــــــــــــــــــٍد ُمْســــــــــــــــــــــَتِقّل َرْجعَ   )٦٣١( ــــــــــــــــــــــا إِالَّ بَِعْق   ُتَه

  :ثم تكلم عن كتاب الطالق فقال  
  َكـــــــــــــــاِح َأوْ َحـــــــــــــــلَّ ُعْقـــــــــــــــَدِة النِّ  َوَســــــــــــــمِّ 

  

ــــــــــــَالَق َمْكُروًهــــــــــــا َرَأْوا: لَِبْعِضــــــــــــَها  )٦٣٢(   الطَّ

ــــــــــــــَذا   ــــــــــــــٍف َك ــــــــــــــْن َزْوٍج ُمَكلَّ   َيِصــــــــــــــحُّ ِم

  

ــــــــــــــــــِذي َهــــــــــــــــــَذىعْ ٍز يَ يِّــــــــــــــــــُممَ   )٦٣٣(   ِقــــــــــــــــــُل َوالَّ

يعني إيش أو  ،َهاَأْو َغْريِ  :الم عن اخللع، قال الناظمنبدأ أوًال بتتمة الك  

ايض ه قلنا يف الدرس ا ايض؛ أل   :غريه؟ هذه تتعلق بالدرس ا

ـــــــــــــــــــَوإِْن يَ  ـــــــــــــــــــَالِق  عْ َق ِق   )٦٣٠(  بَِلْفَظـــــــــــــــــــِة الطَّ ـــــــــــــــــــــــــــُة اْلِفـــــــــــــــــــــــــــَرا   َفَطْلَقـــــــــــــــــــــــــــٌة َباِئنَ

نه فسخ يعني إن كان اخللع بغري لفظ الطالق وال نية الطالق فإ ؛َهاَأْو َغْريِ 

   :قال. وليس بطالٍق 
ـــــــ: َهـــــــاَأْو َغْريِ  ـــــــْل  مَّ َفاْلَفْســـــــُخ ُث ـــــــْد ُحظِ   َق

  

ــــــــــــــــــــــٍد ُمْســــــــــــــــــــــَتِقّل   )٦٣١( ــــــــــــــــــــــا إِالَّ بَِعْق   َرْجَعُتَه
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يعني ُحضل؛ يعني حرم، ثم قد حرم عىل الزوج رجعتها يعني املختلعة إال 

ء قلنا فسخ أو قلنا طالق بائن يف كلتا احلالتني  ليس بعقٍد جديد، فال جيوز سوا

  .ركزوا يف هذا. للزوج أن يراجعها وإنام له أن يتزوجها بعقٍد جديد

إذا كان طالق بائنًا، هل هو طالق بينونة كربى أم : طيب، تقول يل

كم فهمتم من املثال يف الدرس  ا أخشى أ صغرى؟ ال، هو بينونة صغرى، أ

ه يكون بينونة كربى   .السابق أن اخللع إذا حصل بلفظ الطالق أ

. إيش بينونة كربى؟ ال جيوز هلا أن يتزوجها حتى تنكح زوجًها غريهيعني 

ليس هذا عىل اإلطالق، لكن لو كان هذا يف الطلقة الثالثة، لكن لو فرضنا من 

أول طلقة، يعني هو متزوج امرأة وعايشني متام ثم حصل بينهام خلع بلفظ 

ها بعقٍد جديد الطالق، فهذا طلقة واحدة لكنها طلقة بائنة جيوز له أن يتزوج

  .من غري حاجة أن تنكح زوًجا غريه، ولكن ليس له أن يراجعها

إًذا إذا كان من غري لفظ الطالق وال نية الطالق فهو فسٌخ وحيرم الرجعة 

عليه يف احلالتني؛ ألن الطالق طالق بائن لكن جيوز له أن ينكحها بعقٍد جديد 

  .يعني بعقد مستقل

َحلَّ  َوَسمِّ  :بدأ بتعريف الطالق، قال: ًال ثم انتقل للكالم عن الطالق، أو

  .الطََّالَق : لَِبْعِضَها َكاِح َأوْ ُعْقَدةِ النِّ 
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حل عقدة النكاح متاًما . إًذا الطالق هو حل عقدة النكاح أو بعضه

كالطالق الثالث، وحل بعض عقدة النكاح كالطلقة الواحدة، وهذا معنى 

  .َبْعِضَهالِ  َكاِح َأوْ َحلَّ ُعْقَدةِ النِّ  :قوله

ه يفوت املصالح  ه مكروه؛ أل ما حكم الطالق؟ األصل يف الطالق أ

  .العظيمة املوجودة يف النكاح

ا نقول ه مكروه، لكن  إن األصل فيه إنه مكروه : إًذا الطالق األصل فيه أ

ه مكروه عىل كل حال؟ ال، يف بعض األحوال قد يكون  هل معنى هذا أ

عنا إن شاء اهللا يف الطالق البدعي فإنه حمرم، ويف الطالق حمرًما، كام سيأيت م

بعض احلاالت قد يكون الطالق مباًحا وليس بمكروه، وهو إذا ُوجدت حاجٌة 

لذلك؛ مثل لو تعذرت احلياة بني الزوجتني وصارت احلياة ال ُتطاق كام 

  .إنه مكروه: يعّربون، فإن الطالق هنا جائز ال نقول

يعني رأى الفقهاء أن األصل يف ؛ ًها َرَأْواَمْكُرو :طيب، هذا معنى قوله

ه مكروه   .الطالق أ

  ما رشط الطالق؟ ما هي الرشوط املشرتطة لصحة الطالق ولوقوعه؟

  . فال يصح الطالق من غري زوج. أن يكون من زوج: الرشط األول

اإلنسان قبل عقد النكاح أصًال، قبل عقد .. من أمثلة ذلك ما لو قال

ِت : لكتاب، جمرد خطبة وكذا، ثم قال هلذه املخطوبةالِقران، قبل كتب ا أ
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طالق، ال يقع به الطالق وال ُحيتسب هذا من عدد الطلقات؛ ألن الطالق ال 

  .يقع إال من زوج

  .أن يكون الزوج مكلًفا أو مميُزا يعقل الطالق: الرشط الثاين

 أما املكلف معروف العاقل البالغ فيصح طالقه، وأما املميز الذي يعقل

ت، إحدى عرش  الطالق، فلو فرضنا أن صبيا زوجه وليه، عمره مثًال عرش سنوا

سنة، مل يبلغ احللم لكنه يعقل الطالق ويفهم ما معنى الطالق، فإذا طلق وقع 

  .طالقه

ًنا، فالعاقل يقع طالقه،  ه ُيشرتط أن يكون عاقًال أو سكرا وذكر الناظم أ

ًضا يقع طالقه، وهذا معنى قو ن أ    :ل الناظموالسكرا
ــــــــــــــَذا ــــــــــــــٍف َك ــــــــــــــْن َزْوٍج ُمَكلَّ   َيِصــــــــــــــحُّ ِم

  

ــــــــــــــــــِذي َهــــــــــــــــــَذىعْ ٍز يَ يِّــــــــــــــــــُممَ   )٦٣٣(   ِقــــــــــــــــــُل َوالَّ

يات    يعني ويقع طالق الذي هذى تعمًدا، وسيأيت هذه الكلمة تعمًدا يف  أ

  .الدرس القادم

معنى تعمًدا يعني إذا سكر عمًدا، رشب اخلمر متعمًدا وسكر ثم طلق فإن 

ة حمل خالف بني أهل العلم طالقه يقع، وهذا هو   .املذهب، واملسأ

نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعل هذا العلم نافًعا ولوجهه خالًصا، وصىل 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٩٢  

  ) ١٤٣٧/ رجب /  ١٢() ءُ الثالثا(: يوم - ٢١٢: رقم الدرس
ــــــــــــــــــًدا، َكــــــــــــــــــذَ    َوَلِعــــــــــــــــــْب  دٍّ ِجــــــــــــــــــا بِ َتَعمُّ

  

ـــــــاْحلَ   )٦٣٤( ـــــــْد َغِضـــــــْب  قِّ َأْو ُمْكـــــــَرٍه بِ   َأْو َمـــــــْن َق

ْهــــــــــــــِر ِمــــــــــــــنْ  ُقــــــــــــــُه َواِحــــــــــــــَدًة ِيفِ َطَال      الطُّ

  

ـــــــــــــنْ   )٦٣٥(   َقْبـــــــــــــِل َمِســـــــــــــيٍس ِفيـــــــــــــِه ُســـــــــــــنَّة ُزكِ

ــــــــــُه ِيفِ َطَال    ــــــــــ ُق   ٍر َدَخــــــــــْل ُطْهــــــــــْيِض َأْو اْحلَ

  

ــــــــــــــــــِفيـــــــــــــــــِه َأِو الــــــــــــــــــثََّالَث بِْدَعــــــــــــــــــة   )٦٣٦(   ْل َمحَ

  .عليكم ورمحة اهللالسالم   

ائتني يف  ين هو الدرس الثاين عرش بعد ا احلمد هللا، هذا الدرس يا إخوا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن بعض املسائل يف الطالق، 

مثًال طالق اهلاذل، طالق املكره، طالق الغضبان، طالق السني والبدعي 

عي يف هذا الدرس فإن مسائل ركزوا م. وتقسيم الطالق إىل سني وبدعي

الطالق مهمة وخيفى كثري من هذه املسائل عىل بعض الناس، فيقع يف الطالق 

  .البدعي وهو ال يدري

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ــــــــــــــــــًدا، َكــــــــــــــــــَذا بِ    َوَلِعــــــــــــــــــْب  دٍّ ِجــــــــــــــــــَتَعمُّ

  

ـــــــاْحلَ   )٦٣٤( ـــــــْد َغِضـــــــْب  قِّ َأْو ُمْكـــــــَرٍه بِ   َأْو َمـــــــْن َق

ْهــــــــــــــِر ِمــــــــــــــنْ  ُقــــــــــــــُه َواِحــــــــــــــَدًة ِيفِ َطَال      الطُّ

  

ـــــــــــــنْ   )٦٣٥(   َقْبـــــــــــــِل َمِســـــــــــــيٍس ِفيـــــــــــــِه ُســـــــــــــنَّة ُزكِ

ــــــــــُه ِيفِ َطَال    ــــــــــ ُق   ٍر َدَخــــــــــْل ُطْهــــــــــْيِض َأْو اْحلَ

  

ــــــــــــــــــِفيـــــــــــــــــِه َأِو الــــــــــــــــــثََّالَث بِْدَعــــــــــــــــــة   )٦٣٦(   ْل َمحَ

ة األوىل   األحوال التي ال : نتكلم هنا أهيا اإلخوة الكرام يف مسائل، املسأ

مًدا، وهذا أرشنا إليه يف هناية الدرس السكران ع: متنع وقوع الطالق، أوًال 

ايض أن السكران إذا تعمد السكر فإن طالقه يقع، إًذا السكر ال يمنع من  ا

  .إًذا طالق السكران يقع أم ال؟ يقع. وقوع الطالق
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اذا قال تعمًدا؟ ألن اإلنسان إذا مل يتعمد السكر مثل إنسان رشبه : لكن 

ه مخر وس ه عصًريا، فتبني أ ه سكران غري حيسب أ كر فطلق، ال يقع طالقه؛ أل

  .آثم بسكره، وهم يقيدون هذا باآلثم لسكره

كذلك ال يمنع وقوع الطالق أن يكون اإلنسان هاذًال، يمذح مع زوجته، 

ا أمزح معِك فطلقها، قال هلا: قال ِت طالق، وبعدين قال هلا: أ ا أمزح : أ أ

عب ا أ   .معِك، أ

  .َوَلِعْب  دٍّ جِ َكَذا بِ  :ذا قال الناظميقع طالق اهلاذل، وهل: فنقول

، وذكر منها »ثالٌث جدهن جد، وهذهلن جد«ما يف لعب يف الطالق، 

  .الطالق

ه إذا كان بحق، املكره بحق يقع طالقه يعني إيش مكره . كذلك اإلكرا

بحق؟ يعني إذا أجرب القايض الزوج عىل الطالق يف اإليالء مثًال، سيأيت معنا يف 

واهللاِ العظيم ما أجامع زوجتي : لزوج إذا حلف باهللا عز وجل، قالاإليالء أن ا

يا : ملدة ستة شهور مثًال، فإنه إذا مضت أربعة أشهر، يأيت به القايض يقول

فإذا أجربه القايض وطلق وقع . فالن، طلق، جيربه القايض عىل تطليق زوجته

ه هنا إكراه بحق   .طالقه؛ ألن اإلكرا

مفهوم املخالفة لكالم الناظم أن املكره بغري هذا منطوق كالم الناظم، 

حق ال يقع طالقه، وهذا صحيح، لو جاء واحد جمرم مسك املسدس، حطه يف 

  .طلق زوجتك وإال قتلتك، فطلق، تبًعا هلذا اإلكراه: رأس شخص، قال له
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ه بغري حق   .ال يقع طالقه؛ ألن هذا إكرا

يقع طالقه، واحد من األحوال التي ال متنع الطالق الغضب، فالغضبان 

ا طلقُت : يقول ا غضبان    .واهللا أ

الغضبان يقع طالقه، وجود غضٍب ! طيب، يف حد يطلق وهو فرحان؟

  .يشوش الذهن هذا أمٌر ال يمنع من وقوع الطالق

ثم انتقل الناظم إىل الكالم عن تقسيم الطالق من حيث السنة والبدعة، 

زوجته واحدًة يف طهٍر مل جيامعها الطالق السني ما هو؟ الطالق السني أن يطلق 

  .فيه

طلقها واحدة، ما هو اثنني وال ثالثة، طلقة واحدة ثم تركها حتى انقضت 

جعها، له أن يطلقها ه ال جيمع . عدهتا، يبغى يطلقها ثاين بعد أن يرا املقصود أ

  .الثالثة فإنه لو مجع ثالث طلقات فهذا طالق بدعي

ة يف طهٍر، ال يف حيٍض، ويكون هذا إًذا الطالق السني أن يطلقها واحد

  .الطهر طهًرا مل جيامعها فيه، أما لو كان طهًرا جامعها فيه فهو بدعي

إًذا عرفنا السني وعرفنا البدعي من خالل املفهوم، فالبدعي منه ما هو 

ه يف احليض فإن هذا  بدعي يف الزمن وهو الطالق يف احليض، فإذا طلق امرأ

  ال ما يقع؟طالق بدعي، لكن هل يقع و

ه بدعي: اجلواب   .فكونه طالًقا بدعيا ال يمنع من وقوعه. نعم، يقع مع أ
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ًضا من الطالق البدعي يف الزمن . إًذا هذا هو الطالق البدعي يف الزمن أ

ا طهرت من حيضها جامعها، ثاين يوم . أن يطلقها يف طهٍر جامعها فيه يعني 

، إذا جامعتها فتنتظر حتى تنتهي من ال، ال جيوز هذا طالق بدعي: طلقها، نقول

  .الطهر ثم حتيض ثم تطهر

  .فإذا حاضت ثم طهرت وجامعت مرة ثانية، ال جيوز طلقها، بدعي

تها اإلخوات حكمة الرشع يف منع الناس من  والحظوا هنا أهيا اإلخوة وأ

ى ويفكر، ذلك أن  الطالق، واإلنسان إذا كان يتحرى الطالق السني فإنه يتأ

ام احليض صار أكثر امل ام احليض، املرأة يف أ شاكل حتصل بني الزوجني يف أ

عندها شوية، يعني قد يكون عندها غضب رسيع، حيصل أحياًنا بني الزوجني 

ام احليض، فالرشع قال ة يف أ ا تكون املرأ   .ال تطلق يف حال احليض: مشاكل 

ها، إًذا طيب إذا طهرت، هذا كثري من األزواج إذا طهرت بادر إىل مجاع

حتى لو بادرت إىل مجاعها بعد الطهر ما جيوز تطلق يف هذا الطهر، انتظر اهللا 

ًضا وتنتهي من حيضتها . يرىض عليك حتى تنتهي من هذا الطهر ثم حتيض أ

  واضح؟

فَمن حترى الطالق السني فإنه يفكر قبل أن يطلق وينتبه الناس ملثل هذا، 

ه ما  :وال يصح وال ينبغي، ال ينبغي ما نقول ال يصح؛ حتى ال يفهم أحد أ

  .ال ينبغي لإلنسان أن يتعجل يف قضية الطالق: يصح الطالق، نقول
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هو الطالق الثالث، جيمع أكثر من طلقة، : الطالق البدعي من جهة العدد

ِت طالق ثالًثا، فهذا طالق بدعي من جهة العدد: يقول   .أ

ه بدع ه سني وال ُيوصف بأ ي، وهذا الذي هناك طالق ال ُيوصف بأ

  .سيأيت معنا إن شاء اهللا يف الدرس القادم

 ؛ِفيهِ  ٍر َدَخْل ُطهْ َأْو  ،واحد، يْضِ اْحلَ  ُقُه ِيفِ َطَال  :إًذا عرفنا الطالق البدعي، قال

هذا هو الطالق البدعي، وهنا ننبه إىل  ؛ْل َمحَبِْدَعة  ،هذا الثالث ؛َأِو الثََّالَث  ،ثنانا

: يت هذا يف الدرس القادم إن شاء اهللا، لكن نقولأن الطالق البدعي يقع، وسيأ

الطالق البدعي يقع، فالطالق يف احليض يقع، الطالق يف طهٍر جامعها فيه يقع، 

  .طالق الثالث يقع ثالث حتى لو كان بلفٍظ واحد

هذا ما يتعلق هبذا الدرس، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

ه وصحبه أمجعني، واحل   .مد هللا رب العاملنيوعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ١٣() ءُ األربعا(: يوم - ٢١٣: رقم الدرس
ْجَعـــــــــــــــةحُ َصـــــــــــــــحَّ بِ    ْرَمـــــــــــــــٍة َوُســـــــــــــــنَّ الرَّ

  

ـــــــــــــــِه، َوَليَْســـــــــــــــْت ُســـــــــــــــنٌَّة َأْو بِْدَعـــــــــــــــةُ   )٦٣٧(   فِي

  ةِ َحاِمـــــــــــــــــــــــٍل، آيَِســـــــــــــــــــــــٍة، َصـــــــــــــــــــــــِغريَ  ِيفِ   

  

ــــــــــــــــْريِ   )٦٣٨( ــــــــــــــــ وَغ ــــــــــــــــْدُخوٍل ِهبَ ــــــــــــــــَري َم   ةِ ا اْلَكبِ

ـــــــ   ـــــــُك اْحلُ ـــــــْو بَ  -رُّ َوَيْملِ ـــــــَال  -ْعًضـــــــا َوَل   َث

  

ــــــــــــــ  )٦٣٩( ــــــــــــــُق ًث ِقي ــــــــــــــِني ُمْكمــــــــــــــَال طَ ا، َوالرَّ   ْلَقَت

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف رشح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالث عرش بعد ا

يل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه عن تتمة املسائل املتعلقة بالطالق السني النظم اجل

  .والبدعي، ثم عن عدد الطلقات

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ْجَعـــــــــــــــةحُ َصـــــــــــــــحَّ بِ    ْرَمـــــــــــــــٍة َوُســـــــــــــــنَّ الرَّ

  

ـــــــــــــــِه، َوَليَْســـــــــــــــْت ُســـــــــــــــنٌَّة َأْو بِْدَعـــــــــــــــةُ   )٦٣٧(   فِي

ق البدعي يصح مع اليل هو إيش؟ اليل هو الطالق البدعي، إًذا الطال  

  :احلرمة، قال
ْجَعـــــــــــــــةحُ َصـــــــــــــــحَّ بِ    ْرَمـــــــــــــــٍة َوُســـــــــــــــنَّ الرَّ

  

ـــــــــــــــِه، َوَليَْســـــــــــــــْت ُســـــــــــــــنٌَّة َأْو بِْدَعـــــــــــــــةُ   )٦٣٧(   فِي

  ةِ َحاِمـــــــــــــــــــــــٍل، آيَِســـــــــــــــــــــــٍة، َصـــــــــــــــــــــــِغريَ  ِيفِ   

  

ــــــــــــــــْريِ   )٦٣٨( ــــــــــــــــ وَغ ــــــــــــــــْدُخوٍل ِهبَ ــــــــــــــــَري َم   ةِ ا اْلَكبِ

ـــــــ   ـــــــُك اْحلُ ـــــــْو بَ  -رُّ َوَيْملِ ـــــــَال  -ْعًضـــــــا َوَل   َث

  

ــــــــــــــ  )٦٣٩( ــــــــــــــُق ا، َوالرَّ ًث ــــــــــــــِني ُمْكمــــــــــــــَال طَ ِقي   ْلَقَت

ة الطالق السني والبدعي وال ُيوصف بسني أو    طيب، نبدأ أوًال بمسأ

  .بدعي



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٨٩٨  

ايض، الطالق السني،  ع، أرشنا إليها يف آخر الدرس ا وا الطالق ثالثة أ

  .والطالق البدعي، والطالق الذي ال يوصف بسنة وال بدعة

ه طلقةً  . واحدة يف طهٍر مل جيامعها فيه أما السني فعرفناه أن يطلق امرأ

  .خالص

وسبقت اإلشارة إىل الطالق .. وأما الطالق البدعي فينبغي أن نعلم

ه بدعة يف الزمن وبدعة يف العدد، بدعة يف الزمن طالق احلائض،  البدعي أ

  .وطالق املرأة يف طهر جامعها فيه، هذا بدعي يف الزمن

  .ا بلفٍظ واحدوأما البدعي يف العدد فهو أن يطلقها ثالثً 

ا نقول إنه بدعي، هل معناها إنه ما يقع؟ : طيب، هذا الطالق البدعي 

ال، ما هو معناها إنه ما يقع، بل إن الطالق البدعي يقع، فلو طلق املرأة يف 

احليض وقع الطالق، يف طهٍر جامعها فيه وقع الطالق، طلقها ثالًثا بلفٍظ واحد 

  .وقع الطالق ثالًثا

ه طالًقا بدعيا . رجعُة فيهولكن ُتسن ال الطالق البدعي إذا طلق امرأ

ه وهي حائض، نقول. فُتستحب رجعتها ُيستحب لك : يعني واحد طلق امرأ

  .رجعتها

لكن هذا قولنا ُتستحب رجعتنا، طبًعا بالرضورة كام هو معلوم ال ينطبق 

: قولعىل البدعي يف العدد، اليل هو الثالث، إذا قلنا الطالق الثالث ما ن

ه إذا طلق الثالث خالص حرمت عليه أصًال ما عاد من  ُيستحب رجعتها؛ أل
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د الناظم ْجَعة :حقه أن يراجعها، إًذا مرا يعني يف الطالق البدعي ؛ فِيهِ  َوُسنَّ الرَّ

  .من جهة الزمن ال الطالق البدعي من جهة العدد

بسنة وال  ثم ذكر الناظم أن هناك نوًعا ثالًثا وهو الطالق الذي ال ُيوصف

  .ةِ َحاِمٍل، آيَِسٍة، َصِغريَ  ِيفِ  َوَليَْسْت ُسنٌَّة َأْو بِْدَعةُ  :بدعة، قال

ة حامًال  إًذا ال ُيوصف بسنة وال بدعة يف طالق احلامل، فإذا كان املرأ

هذا طالق بدعي، لكنه من جهة : هذا طالق سني، وال نقول: وطلقها ال نقول

  .احلكم التكليفي هو طالق جائز

ه سني وال بدعي. الطالق اآليسة: الثاين هي : اآليسة. فإنه ال يوصف بأ

  .التي آيست من امليحض، مل تعد حتيض

وسن اإلياس عندنا يف املذهب مخسون، إذا استكملت مخسني سنة فإهنا 

  .تكون آيسة بعد ذلك، فطالق اآليسة ال يوصف بسنٍة وال بدعة

ه سني وال يوصف كذلك طالق الصغرية دون البلوغ فإنه ال يوصف ب أ

ًضا ه بدعي، ولكنه جائز أ   .بأ

وكذلك طالق املرأة قبل الدخول، الغري مدخول هبا والغري خملو هبا، فإن 

ه بدعي، وهلذا لو  ه سني وال يوصف بأ طالقه هلا قبل الدخول ال يوصف بأ

طلق املرأة قبل الدخول وهي حائض، فإن هذا ال يكون طالق بدعي، بل إن 

ا َمْدُخوٍل ِهبَ  وَغْريِ  :يوصف بسنة وال بدعة وهو جائز، قال هذا طالق ال

  .ةِ اْلَكبَِري 
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ه بدعي ه سني وال بأ   .يعني الكبرية قبل الدخول هبا ال يوصف طالقها بأ

كم عدد . ثم انتقل الناظم وفقه اهللا تعاىل إىل الكالم عن عدد الطلقات

  الطلقات؟

لقتني، فاحلر إذا طلق والعبد يملك ط. احلر يملك ثالث طلقات: نقول

طلقة له أن يراجع، إذا طلق الثانية له أن يراجع، إذا طلق الثالثة حرمت عليه 

جع، وكذلك تقول يف العبد، العبد يملك اثنتني إًذا يف الطلقة . وليس له أن يرا

  .األوىل له أن يراجع وأما إذا طلق الثانية فليس له أن يراجع

خرية ويف عدد الطلقات هي التي ذكرها هذا ما يتعلق بدرسنا، والفقرة األ

  : الناظم يف قوله
ـــــــ ـــــــُك اْحلُ ـــــــْو بَ  -رُّ َوَيْملِ ـــــــَال  -ْعًضـــــــا َوَل   َث

  

ــــــــــــــ  )٦٣٩( ــــــــــــــُق ًث ِقي ــــــــــــــِني ُمْكمــــــــــــــَال طَ ا، َوالرَّ   ْلَقَت

  .ويعني والرقيق يملك طلقتني  

  ؟ْعًضا َوَلْو بَ : ما معنى قول الناظم: طيب، السؤال

هل هذا ! بعضه حر وبعضه عبد يعني يملك احلر ثالث طلقات ولو كان

نعم ممكن، مثًال لو فرضنا أن رجًال وهذا مر معكم يف : ممكن؟ اجلواب

اعِط املبلغ : الوصايا، أن رجًال أوىص بعتق عبده أو أوىص بامٍل شائع، قال

أويص بثلث مايل للعبد، فهل يعتق : بالش املبلغ الفالين، لو قال. الفالين للعبد

فإن كان هذا العبد قيمته . منه ما يساوي قيمة ثلث الرتكةيعتق : العبد؟ يقولون
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تبلغ ثلث الرتكة، فإنه يعتق بالكامل، وإن كانت قيمة أكثر من ذلك يعتق منه 

  .بقدر ثلث الرتكة

ه قد  ة قد ال حتتاجون إليها، لكن يفهم اإلنسان أ عىل كل حال، هذه مسأ

بد املبعض، العبد يكون الشخص بعضه حرٌّ وبعضه عبٌد، وهذا ُيسمى الع

  .املبعض كم طلقة يملك؟ يملك ثالث طلقات

ه وصحبه أمجعني،  واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ١٤() اخلميس(: يوم - ٢١٤: رقم الدرس

ـــــــــهُ  ُحي ـــــــــَالُق : "َرصِ ــــــــــــــــــــُه َفــــــــــــــــــــَال   )٦٤٠(  ، َواْملُْشـــــــــَتقُّ "الطَّ ــــــــــــــــــــنِ  ِمنْ   َة ُتْســــــــــــــــــــَتَحقُّ يَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــــــــــــٌة َويَق ُه كِنَاَي ـــــــــِط   )٦٤١(  َوَغـــــــــــــــــــــــــــــْريُ ـــــــــبَِرشْ ـــــــــَالِق َفاْســـــــــنِيَّ   ُعوا مَ ِة الطَّ

ــــــــــــــــــــــا َدلَّ لِْلَبْينُــــــــــــــــــــــوةْ َ ِ: َظــــــــــــــــــــــاِهَرةٌ  ـــــــــــاِئنٍ "كَ   )٦٤٢(  َم ـــــــــــةٍ "، "َب ـــــــــــةِ "، "َبِريَّ   "َمْبُتوَت

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل  آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني  بع عرش بعد ا حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الرا

يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رصيح 

  .الطالق وكنايته

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــهُ  ُحي ـــــــــَالُق : "َرصِ ــــــــــــــــــــُه َفــــــــــــــــــــَال   )٦٤٠(  ، َواْملُْشـــــــــَتقُّ "الطَّ ــــــــــــــــــــنِ ِمنْ   َة ُتْســــــــــــــــــــَتَحقُّ يَّ

ـــــــــــــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــــــــــــٌة َويَق ُه كِنَاَي ـــــــــِط   )٦٤١(  َوَغـــــــــــــــــــــــــــــْريُ ـــــــــبَِرشْ ـــــــــَالِق َفاْســـــــــنِيَّ   ُعوا مَ ِة الطَّ

ــــــــــــــــــــــا َدلَّ لِْلَبْينُــــــــــــــــــــــوةْ َ ِ: َظــــــــــــــــــــــاِهَرةٌ  ـــــــــــاِئنٍ "كَ   )٦٤٢(  َم ـــــــــــةٍ "، "َب ـــــــــــةِ "، "َبِريَّ   "َمْبُتوَت

م ينقسم بعدة اعبتارات، سبق معنا يف الدرس  الطالق أهيا اإلخوة الكرا

ايض أحد هذه االعتبارات وهو تقسيم الطالق إىل بدعي وسني وطالق ال  ا

  .يوصف بالسنة وال بالبدعة
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حة  هناك اعتبار آخر لتقسيم الطالق وهو تقسيم الطالق باعتبار رصا

ما حكمه؟ هذا . طالق رصيح: لفظه، وهو منقسم هبذا االعتبار إىل قسمني

  .ظه ثم حكمهالطالق الرصيح أول يشء لف

  .لفظ الطالق الرصيح هو لفظ الطالق وكل ما ترصف منه: نقول

  :قال

ُحيهُ    .ِمنْهُ  َواْملُْشتَقُّ  ،يعني لفظ الطالق ؛"الطََّالُق : "َرصِ

ه.. إًذا هو رصيح الطالق، أن يأيت بلفظة ِت الطالق، أو : يقول المرأ أ

ِت  ِت طالق، أو يلزمني الطالق، أو عّيل الطالق، أو أ فهذا لفٌظ .. مطلقة أ

  .رصيح يف الطالق

  ما حكمه هذا الرصيح؟

ه يقع به الطالق، وال يتوقف ذلك عىل النية، بل يقع به : حكمه: نقول أ

  .َة ُتْستََحقُّ يَّ نِ َفَال  :الطالق، نوى أو مل ينِو، وهذا معنى قول الناظم

ا من واضح؟ انتهين. إًذا الطالق الرصيح يقع به الطالق، نوى أو مل ينوِ 

  .الرصيح

  نأيت إىل الكناية، الكناية هي اللفظ غري الرصيح يف الطالق، ما مثال ذلك؟

ه: مثال ذلك د به . اذهبي ألهلك: إذا قال المرأ فهذا اللفظ حيتمل أن يرا

م  د به ال، ما هو طالق، فهذه الكناية أهيا اإلخوة الكرا الطالق وحيتمل أن يرا

  :الناظم هل يقع هبا الطالق أو ال يقع، قال
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ـــــــــــــــــــــــــــــعُ  ـــــــــــــــــــــــــــــٌة َويَق ُه كِنَاَي ـــــــــِط   )٦٤١(  َوَغـــــــــــــــــــــــــــــْريُ ـــــــــبَِرشْ ـــــــــَالِق َفاْســـــــــنِيَّ   ُعوا مَ ِة الطَّ

ه . اذهبي ألهلك: إًذا الكناية يقع هبا الطالق برشط النية، فإذا قال المرأ

ِط ، ما تطلق إال إذا نوى: تطلق؟ تقولتطلق وال ما : تقول ِة الطََّالِق نِيَّ بَِرشْ

ِت ما بيني وبينك ر: قال، ُعوا مَ َفاْس  وحي عني، اطلعي من البيت، حتجبي، أ

وغري ذلك من األلفاظ إذا نوى هبا الطالق وقع هبا الطالق، وإن مل ينو .. يشء

  .هبا الطالق فال تطلق

أما بالنسبة للكناية . كناية ظاهرة وكناية خفية: وهذه الكناية نوعان

  : اهللا، قال هالظاهرة فإن حكمها ما ذكره الناظم وفق

ــــــــــــــــــــــا َدلَّ لِْلَبْينُــــــــــــــــــــــوةْ َ ِ: َظــــــــــــــــــــــاِهَرةٌ  ـــــــــــاِئنٍ "كَ   )٦٤٢(  َم ـــــــــــةٍ "، "َب ـــــــــــةِ "، "َبِريَّ   "َمْبُتوَت

الكناية الظاهرة تدل عىل البينونة؛ بمعنى أن هذا اللفظ وإن مل يكن رصًحيا 

ه إذا ُفرس بالطالق ال يدل إال عىل الطالق البائن، ال يدل عىل  يف الطالق إال أ

هالطالق الرجعي اليل ه ِت بائنٌ : و طلقة واحدة؛ كقول الرجل المرأ : نقول. أ

إذا كنَت قد نويَت : نقول. إال نويت الطالق: نويَت الطالق وال ما نويت؟ قال

. بل يقع ثالًثا: يقع واحدة وال ثالًثا؟ نقول: يأيت السؤال. الطالق يقع الطالق

و بائن؛ فإن ليش؟ ألن كلمة بائن ال يمكن أن ُتفرس بالطالق الرجعي الذي ه

  .بائن ال ُتطلق  إال عىل طالق الثالث يف مثل هذه الصورة

َة إذا ُطلقت طلقة واحدة رجعية صار من حق  ًضا برية، فإن املرأ طيب، أ

ة  د باملبتوتة هي املرأ الزوج أن يراجعها فلم تكن برية، وكذلك املبتوتة، فإن املرا
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ًقا بائنًا، واضح؟ فال ُيطلق التي طلقها زوجها وَبتَّ طالقها؛ يعني طلقها طال

  .هذا عىل الطالق الرجعي

ه ِت مبتوتة، فهذا : وهلذا إذا قال الرجل المرأ ِت برية أو أ ِت بائن أو أ أ

يقع وال ما يقع؟ تقول إيش؟ إن نوى : يقع به الطالق وال ما يقع؟ سؤال

ه لفظ يدل عىل البينونة. الطالق وقع ثالث طلقات، ما يقع واحدة   .ليش؟ أل

  : إًذا هذا معنى

ــــــــــــــــــــــا َدلَّ لِْلَبْينُــــــــــــــــــــــوةْ َ ِ: َظــــــــــــــــــــــاِهَرةٌ  ـــــــــــاِئنٍ "كَ   )٦٤٢(  َم ـــــــــــةٍ "، "َب ـــــــــــةِ "، "َبِريَّ   "َمْبُتوَت

وإن شاء اهللا نكمل بعض املسائل يف الدرس القادم، عىل كل حال ممكن 

أما الكناية اخلفية فإنه يقع هبا : نتمم الكالم هنا حتى تستكملوا الصورة، نقول

  .وقع هبا ثالث طلقات. إذا نوى هبا ثالث طلقات طلقة واحدة إال

ه وصحبه أمجعني،  واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ١٦() السبت(: يوم - ٢١٥: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــا َخِفيَّ َه ـــــــــــــــــــاْعَتِزِيل : َوَغْريُ ِعـــــــيئِي، َجتَ َواْســـــــَتْربِ   )٦٤٣(  َك   ، َوَلْســـــــِت ِيل رَّ

ــــــــــــــــــــاِهَرةِ  ــــــــا  )٦٤٤(  َويَقــــــــــــــــــــُع الــــــــــــــــــــثََّالُث بِالظَّ ــــــــْريُ  -ى َنوَ َوَم ــــــــةِ اْخلَ  ِيفِ  -َال َغ   ِفيَّ

ــــــــــــ ــــــــــــا بَِيشْ ــــــــــــْل   َملْ  ءٍ َيِصــــــــــــحُّ َتْعلِيًق ـــــــــّل نِ  ءُ َوَهَكـــــــــَذا اْســـــــــتِْثنَا  )٦٤٥(  ُحيَ   ْصـــــــــٍف َفَأَق

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل  نبينا حممد، وعىل آ

  :أما بعد

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس اخلامس عرش بعد ا

يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن بعض 

ة كنايات الطالق، ثم تعليق الطالق، ثم  التقسيامت املتعلقة بالطالق وهي مسأ

  .ستثناء يف الطالقاال

  :قال الناظم رمحه اهللا ووفقه ونفع به

ـــــــــــــــــــةٌ  ـــــــــــــــــــا َخِفيَّ َه ـــــــــــــــــــاْعَتِزِيل : َوَغْريُ ِعـــــــي، َوَلْســـــــِت ِيل ئِي، َجتَ َواْســـــــَتْربِ   )٦٤٣(  َك   رَّ

ــــــــــــــــــــاِهَرةِ  ــــــــا  )٦٤٤(  َويَقــــــــــــــــــــُع الــــــــــــــــــــثََّالُث بِالظَّ ــــــــْريُ  -ى َنوَ َوَم ــــــــةِ اْخلَ  ِيفِ  -َال َغ   ِفيَّ

ــــــــــــ ــــــــــــا بَِيشْ ــــــــــــْل   َملْ  ءٍ َيِصــــــــــــحُّ َتْعلِيًق ـــــــــّل نِ  ءُ َوَهَكـــــــــَذا اْســـــــــتِْثنَا  )٦٤٥(  ُحيَ   ْصـــــــــٍف َفَأَق

ه ينقسم إىل رصيح وكناية م كام سبق معنا أ . الطالق أهيا اإلخوة الكرا

ه ِت طالق، وعندنا طالق كناية: عندنا طالق رصيح كقول الرجل المرأ : أ

لكناية طبًعا الرصيح والكناية، ثم ا.. كنايةٌ : الكناية هذه تنقسم إىل قسمني

  .كناية ظاهرة وكناية خفية: تنقسم إىل قسمني
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  ما الذي يرتتب عىل الكناية الظاهرة؟ وما الذي يرتتب عىل الكناية اخلفية؟

َها َخِفيَّةٌ  :طبًعا الناظم ذكر الكناية أهنا ظاهرة وخفية، قال ، َكاْعتَِزِيل : َوَغْريُ

ه جترعي، أو : ئي، أو قالاسترب: اعتزليني، أو قال: مثل اعتزيل، إذا قال المرأ

  .لسِت يل، فهذه من الكنايات اخلفية: قال

الكناية الظاهرة إذا نوى هبا : ما الذي يرتتب عىل الكناية الظاهرة؟ نقول

  .َويَقُع الثََّالُث بِالظَّاِهَرةِ  :الطالق وقع الطالق ثالًثا، وهلذا قال

ه ِت بائن، أو بتة، أو : طيب، إًذا لو قال الرجل المرأ نويُت : بتلة، وقالأ

يقع الطالق ثالًثا، لكن يف الكناية اخلفية كام لو قال : نقول. هبذه اللفظة تطليقها

ه   اعتزيل، احلقي بأهلك، فام الذي يقع؟: المرأ

يعني يقع الطالق بالعدد الذي نوى، ؛ ِفيَّةِ اْخلَ  ِيفِ  - َال َغْريُ  - ى َنوَ َوَما :قال

ه جترعي أو استربئي أو لسِت يل، نوى هبذه  اعتزيل أو: فإن نوى بقوله المرأ

اللفظة تطليقها ثالًثا، طلقت ثالًثا، وإن نوى هبذه اللفظة تطليقها طلقة واحدة، 

  .وقعت طلقة واحدة

  َملْ  ءٍ َيِصحُّ َتْعلِيًقا بَِيشْ  :ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل تعليق الطالق، قال

ْل    .ُحيَ

؛ كأن يقول ال هالطالق تارة يكون منجًزا ِت طالق، وتارة يكون : مرأ أ

ِت طالق،  ه إْن خرجِت من البيت فأ معلًقا عىل املستقبل كقول الرجل المرأ

فالطالق املنجز يقع فوًرا، يقع يف احلال، وأما الطالق املعلق فإنه يقع بتحقق 
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ه ِت طالق، فخرجت : رشطه، فإذا قال الرجل المرأ إْن خرجِت من الدار فأ

  .من الدار طلقت

ِت طالق، وقد : قد يكون التعليق عىل وقٍت كقولهو إذا طلعت الشمس فأ

ِت طالق، : يكون عىل فعٍل كقوله إذا فعلَت كذا أو إذا حصل من فالن كذا، فأ

تني يقع بوقوع رشطه، وبإتيان زمنه   .ويف املسأ

ِت : لكن لو قصد هبذا غري الطالق كام لو قال إن خرجِت من الدار فأ

فاظ : ا من الطالق، فنقولطالق، وقصد منعه إن كان ذلك بلفظ رصيح من أ

. الطالق فيقع الطالق وال يؤثر كونه نوى إيقاع الطالق أو نوى املنع أو احلبس

  .هذا املذهب وهو مذهب مجاهري أهل العلم رمحهم اهللا تعاىل

  .ُحيَْل   َملْ  ءٍ َيِصحُّ َتْعلِيًقا بَِيشْ  :الناظم هنا قيد، قال

هأما إذا علق الطال : ق بيشء مستحيل فال يقع الطالق، كام لو قال المرأ

ِت طالق، أو صعدِت السامء، أو قلبِت احلجر ذهًبا أو غريه  إن طرِت بأجنحة فأ

  .من املستحيالت فإنه ال تطلق بذلك وال يقع الطالق؛ الستحالة وقوع رشطه

ِت طالق: مثل عندنا يف العامة، يقول فإنه  .إذا حجت البقرة عىل قروهنا فأ

ه طالق معلق عىل رشٍط مستحيل   .ال يقع هذا الطالق؛ أل

ْل   َملْ  :وهذا معنى قول الناظم   .يعني مل يكن شيًئا مستحيًال ؛ ُحيَ
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انتقل الناظم بعد ذلك إىل قضية االستثناء يف الطالق، قال الناظم وفقه اهللا 

النصف فأقل من عدد  يعني ويصح استثناء؛ ْصٍف َفَأَقّل نِ  ءُ َوَهَكَذا اْستِْثنَا :تعاىل

  .الطالق أو املطلقات

  .استثناء النصف أو أقول، واستثناء أكثر من النصف: إًذا االستنثاء نوعان

ِت طالق ثالًثا إال واحدة، فكم يقع؟ : استثناء النصف فأقل؛ كام لو قال أ

ه استثناء صحيح: نقول إًذا الثالث أقل من النصف يستثني . يقع طلقتني؛ أل

  .ناء أقل من النصف يستثني طلقة واحدةاستث. طلقة

ِت طالق ثالًثا إال ثنتني، فتطلق ثالًثا: أما لو قال   .أ

ليش تطلق ثالًثا؟ ألن استثناء أكثر من النصف استثناء غري صحيح، وهذا 

  .االستثناء قد يقع يف عدد الطلقات، وقد يقع يف عدد املطلقات

ن يف عدد املطلقات كام لو فاملثاالن السابقان يف عدد الطلقات، وقد يكو

نسائي األربع طوالق إال فالنة، استثنى واحدة، : كان له أربع زوجات، فقال

  .يميش

ه استثنى : قال لق إال فالنة وفالنة، اثنان، يصح؛ أل نسائي األربع طوا

  .النصف

فالنة وفالنة وفالنة، فال : نسائي األربع طوالق إال ثالًثا منهن: أما لو قال

  .ستثناءيصح هذا اال
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هذا ما يتعلق بمسائل الطالق، نسأل اهللا عز وجل أن جيعله علًام نافًعا 

ه وصحبه أمجعني   .ولوجهه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ب رج/  ١٧() األحد(: يوم - ٢١٦: رقم الدرس

ـــــــِذي اْحَتَمـــــــْل قْ َويُ  ــــــــــــــــــًام َقوْ  ِيفِ   )٦٤٦(  َبـــــــُل التَّْأِويـــــــُل بِالَّ ــــــــــــــــــلِــــــــــــــــــِه إِالَّ إَِذا ُظْل   ْل َمحَ

ــــــــــــــالِِق َغـــــــــــــْريِ  َواِج ِذي اْملََحاِســــــــــــنِ   )٦٤٧(  اْلَبــــــــــــــاِئنِ  إَِعـــــــــــــاَدُة الطَّ ــــــــــــزَّ ــــــــــــِة ال   لُِعْلَق

ْجَعــــــةِ مِّ ِمــــــْن ُدوِن َعْقــــــٍد، َســــــ ـــــــــــَتِصـــــــــــحُّ إِْن َكا  )٦٤٨(  َها بِالرَّ ةَن ـــــــــــدَّ   ْت َزَمـــــــــــاَن ِع

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني من رشح النظم احلمد هللا، هذا الدرس  هو السادس عرش بعد ا

اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن التأويل يف احللف ثم 

  .عن قضية الرجعة

  :قال الناظم وفقه اهللا

ـــــــِذي اْحَتَمـــــــْل قْ َويُ  ــــــــــــــــــًام  ِيفِ   )٦٤٦(  َبـــــــُل التَّْأِويـــــــُل بِالَّ ــــــــــــــــــَقْولِــــــــــــــــــِه إِالَّ إَِذا ُظْل   ْل َمحَ

  الرجعة

ــــــــــــــالِِق َغـــــــــــــْريِ إِ  َواِج ِذي اْملََحاِســــــــــــنِ   )٦٤٧(  اْلَبــــــــــــــاِئنِ  َعـــــــــــــاَدُة الطَّ ــــــــــــزَّ ــــــــــــِة ال   لُِعْلَق

ْجَعــــــةِ مِّ ِمــــــْن ُدوِن َعْقــــــٍد، َســــــ ـــــــــــَتِصـــــــــــحُّ إِْن َكا  )٦٤٨(  َها بِالرَّ ةَن ـــــــــــدَّ   ْت َزَمـــــــــــاَن ِع

ة األوىل يف هذا الدرس، إذا حلف اإلنسان  التأويل يف احللف هو املسأ

  ينه، هل ينفعه ذلك أم ال؟عىل يشء وتأول يف يم

ا: نقول ً   .ينفعه ذلك إن مل يكن ظا

  .إًذا التأويل يف احللف إذا كان ظلًام فال ُيقبل، وإذا مل يكن ظلًام فإنه ُيقبل

ما مثال كل حالة؟ طبًعا الحظوا أن التأويل يف احللف البد أن يكون بيشء 

  حمتمل، ما مثال ذلك؟
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ل عىل شخص غري ظامل، شخص نعطيكم مثاًال عىل شخص ظامل، ومثا

هل فالن له عليك مال وال ماله عليك : كان عند القايض فقال له القايض

وهو إيش . واهللاِ الذي ال إ إال هو إن فالًنا ليس له عيل يشء: يشء؟ قال

  .قصد؟ قصد ليس له عيل يشء؛ يعني فوق رأيس

  .عىل لالستعالء، وضعُت الكتاب عىل الطاولة: عّيل يقولون

ا أقصد، هو يف نفسه ما يقول للقايض، يف نفسه إنه يقصد ليس : ولفيق أ

  .عىل رأسه لفالن يشء، وإنام الذي لفالن هو يف ذمته وليس عليه علوا حسيا

  .ال، هذا ظامل ال ُيقبل تأويله: هل هذا مقبول؟ تربأ به الذمة؟ نقول

ا، كام لو جاء إنسان يطلب شخًص  ً ا، حرامي وأما إذا مل يكن الشخص ظا

دخل إىل البيت يريد شخًصا، يريد أن يقتله، فسأل أهل البيت؟ وين فالن؟ 

واهللاِ إن فالًنا ليس هنا، وأشار كل واحد، وأشار إىل يده دون أن ينتبه : قالوا 

  .اللص

  . واهللاِ إن فالًنا ليس هنا يقصد ليس هنا؛ يعني ليس يف يده

  هل هذا التأويل يف احللف مقبول؟ 

  . أس بذلكال ب: نقول

ه. نفس هذا الكالم ينطبق عىل الطالق إذا : إذا قال عىل سبيل املثال المرأ

ِت طالق، وهو يقصد إذا وطئتِك بقدمي، وال يقصد بالوطء هنا  وطئتِك فأ
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ه مل يقصده وهذا ينفعه كام قلنا . اجلامع، فهل تطلق باجلامع؟ ال تطلق باجلامع؛ أل

ا ً   .إذا مل يكن ظا

إعادة : ما تعريف الرجعة؟ الرجعة. إىل قضية الرجعة ننتقل بعد ذلك

ه، قال لزوجته. مطلقة غري بائٍن إىل ما كانت عليه بغري عقد : إنسان طلق امرأ

ِت طالق، ثم أعادها إىل ما كانت عليه؛ يعني إىل النكاح بغري عقٍد جديد،  أ

  .هذه هي الرجعة. راجعتِك : بمجرد أن يقول

ا قيدنا بقول املطلقة  َمن هي امللطقة . غري بائن خرجِت املطلقة البائنو

  البائن؟

املطلقة البائن التي ُطلقت قبل الدخول، هذه بينونة، كذلك املطلقة البائنة 

فهؤالء ال ينفع أن يراجعهن يف . التي ُطلقت بعوٍض، كذلك املطلقة ثالًثا

  .العدة

  ما رشط الرجعة؟. إًذا هذا هو املقصود بالرجعة

وط متعددة نأخذ اليوم رشًطا واحًدا، والبقية إن شاء اهللا الرجعة هلا رش

  .عز وجل نأخذها يف الدرس القادم

ةنَ َتِصحُّ إِْن َكا :ما هو الرشط؟ قال يعني تصح الرجعة برشط ؛ ْت َزَماَن ِعدَّ

أن تكون الرجعة يف زمان العدة، أما إذا انقضت العدة فليس له أن يراجع، هذا 

   :ريف الرجعةمعنى قول الناظم يف تع

ــــــــــــــالِِق َغـــــــــــــْريِ  َواِج ِذي اْملََحاِســــــــــــنِ   )٦٤٧(  اْلَبــــــــــــــاِئنِ  إَِعـــــــــــــاَدُة الطَّ ــــــــــــزَّ ــــــــــــِة ال   لُِعْلَق
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ْجَعــــــةِ مِّ ِمــــــْن ُدوِن َعْقــــــٍد، َســــــ ـــــــــــَتِصـــــــــــحُّ إِْن َكا  )٦٤٨(  َها بِالرَّ ةَن ـــــــــــدَّ   ْت َزَمـــــــــــاَن ِع

  .إًذا هذه هي الرجعة

ةنَ َتِصحُّ إِْن َكا :متى تصح؟ قال   .يعني يف مدة العدة ؛ْت َزَماَن ِعدَّ

بقيت رشوط الرجعة، بإذن اهللا عز وجل نتناوهلا يف الدرس القادم، واهللا 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا  أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ١٨() االثنني(: يوم - ٢١٧: رقم الدرس

ــــــــــــ ــــــــــــْن ُمَطلِّ ــــــــــــَوضِ َوِم ــــــــــــُدوِن ِع ـــــــــــَالِق َغـــــــــــْريُ ُمنَْقِيضـــــــــــ  )٦٤٩(  ٍق بِ   َوَعــــــــــَدُد الطَّ

ـــــــــٍد ُصـــــــــحِّ  ـــــــــْت بَِعْق ــــــَوطْ : بِنَْحــــــوِ   )٦٥٠(  َحالَِزْوَجـــــــــٍة َحلَّ   َحامِ ُســــــ ءٍ َراَجْعــــــُت، بِ

ـــــــــــ ــــــــــــ  َِق الـــــــــــثََّالَث ملْ َوَمـــــــــــْن ُيَطلِّ   َحَصــــــــــــْل  مَّ ِه، ُثـــــــــــاِح َغـــــــــــْريِ َكـــــــــــنِ إَِىل   )٦٥١(  ّل ُحتَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشح النظم اجليل احلمد هللا، هذ ا الدرس هو السابع عرش بعد ا

يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط الرجعة ثم عن 

  .البينونة الكربى

  :قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــ ــــــــــــْن ُمَطلِّ ــــــــــــَوضِ َوِم ــــــــــــُدوِن ِع ـــــــــــَالِق َغـــــــــــْريُ ُمنَْقِيضـــــــــــ  )٦٤٩(  ٍق بِ   َوَعــــــــــَدُد الطَّ

ـــــــــْت  ـــــــــٍد ُصـــــــــحِّ لَِزْوَجـــــــــٍة َحلَّ ــــــَوطْ : بِنَْحــــــوِ   )٦٥٠(  َحابَِعْق   َحامِ ُســــــ ءٍ َراَجْعــــــُت، بِ

ـــــــــــ ــــــــــــ  َِق الـــــــــــثََّالَث ملْ َوَمـــــــــــْن ُيَطلِّ   َحَصــــــــــــْل  مَّ ِه، ُثـــــــــــاِح َغـــــــــــْريِ َكـــــــــــنِ إَِىل   )٦٥١(  ّل ُحتَ

يات التي ستأيت يف الدرس القادم إن شاء اهللا   .إىل آخر األ

ه يف الدرس ا ايض سبق معنا يقول الناظم يف تتمة رشوط الرجعة؛ أل

  .الرشط األول من رشوط الرجعة، وهو كوهنا يف العدة

أن تكون الرجعة يف طالق بغري عوض؛ : الرشط الثاين من رشوط الرجعة

  .يعني بدون مقابل
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٩١٦  

ًضا أن تكون ؛ ٍق بُِدوِن ِعَوضِ َوِمْن ُمَطلِّ  :هلذا قال يعني ُيشرتط يف الرجعة أ

ه بعوٍض فال جيوز له أن يراجعها؛ من مطلٍق بدون عوض، وأما َمن طلق امرأ 

  .ألن هذه تكون بينونة صغرى

  إًذا متى تكون البينونة الصغرى؟

تكون البينونة الصغرى أوًال بعد خروج املرأة من العدة، هذا الرشط 

  .األول

إًذا إذا طلق . الطالق بعوض: األمر الثاين الذي حتصل به البينونة الصغرى

ه طلقة واحدة بعوض، قال ًفا، : هلا امرأ ِت طالق، فأعطته أ ًفا فأ إذا أعطيتني أ

ِت طالق: فقال   .فهذا طالق بائن بينونة صغرى. أ

َوَعَدُد الطََّالِق  :أال يتم الطالق الثالث، قال: الثالث من رشوط الرجعة

  .َغْريُ ُمنَْقِيض 

أما إذا انقىض عدد الطالق وهو ثالث طلقات بالنسبة للحر وطلقتني 

  .بد، فإذا انقىض عدد الطالق حصلت البينونة الكربىبالنسبة للع

ه ثالًثا فال جيوز له  شوف هذي بينونة إيش؟ بينونة كربى، فإذا طلق امرأ

أن يراجعها، بل وال جيوز أن يتزوجها حتى بعقٍد جديد إال إذا تزوجها رجل 

آخر بنكاح صحيح، ودخل هبا وفارقها وانقضت عدهتا، وهذا سيأيت إن شاء 

ًضا إن شاء اهللاهللا ب   .عد قليل أو يف الدرس القادم أ
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٩١٧  

بع من رشوط الرجعة أن يكون النكاح صحيًحا، أما لو : الرشط الرا

  .تزوجها زواًجا فاسًدا، ثم طلقها فيه، فهذا طالق بائن

  يا شيخ، كيف زواج غري صحيح ويقع فيه الطالق؟ : جيي واحد يقول

إيش معنى هذا . ج الباطلهذا يف الزواج الفاسد وليس يف الزوا: نقول

  الكالم؟

الزواج إذا كان باطًال بإمجاع العلامء ُيسمى زواًجا باطًال، وأما إذا كان 

  .فساده حمل خالف، هذا ُيسمى النكاح الفاسد وليس الباطل

طيب إذا كان النكاح فاسد كزواج بغري ويل، أو زواج بغري شهود، فهل 

اذهبي إىل بيتك من غري : ةخالص روح بيتك، ونقول للمرأ : نقول للرجل

ال، يطلق ويصح الطالق يف نكاح خمتلف فيه؛ كرجل : طالق؟ يقول الفقهاء

ة بدون ويل، يقول القايض هذا نكاح فاسد، يا أهيا الرجل، طلق : تزوج امرأ

  .زوجتك

  .اذا نأمره بالطالق؟ نأمره بالطالق احتياًطا ومراعاة للخالف

ي بدون ويل، هل له أن يراجعها بعد طيب إذا طلقها يف هذا الزواج الذ

  هذا الطالق؟

جعها بل يكون الطالق طالًقا بائنًا:نقول   .ال، ليس له أن يرا

اذا اشرتطنا يف الرجعة أن يكون الطالق من زواج صحيح؛  إًذا عرفنا 

ه لو كان الزواج فاسًدا خمتلًفا يف فساده فإن الطالق هنا يقع بائنًا   .أل
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٩١٨  

  .لصيغة الصحيحة للرجعةحصول ا: الرشط اخلامس

حتى يراجع الرجل زوجته البد من اإلتيان بصيغة الرجعة، والصيغة قد 

يت أو ارجتعتها أو رددهتا ونحو ذلك: تكون قولية؛ كقوله   .راجعُت امرأ

  .وقد تكون الصيغة فعلية، وهي الوطء

  .هذه الصيغة إيش؟ القولية، َراَجْعُت : بِنَْحوِ : قال

الصيغة الفعلية، فُيسمح للرجل أن يراجع زوجته  هذه؛ َحامِ ُس  ءٍ بَِوطْ 

ناء العدة فقد راجعها   .بالفعل، وهو بالوطء، فإذا وطأ زوجته الرجعية يف أ

انتقل بعد ذلك املؤلف إىل قضية البينونة الكربى وهي الطالق الثالث كام 

   :بيناه، قال

ـــــــــــ ــــــــــــ  َِق الـــــــــــثََّالَث ملْ َوَمـــــــــــْن ُيَطلِّ   َحَصــــــــــــْل  مَّ ِه، ُثـــــــــــَغـــــــــــْريِ  اِح َكـــــــــــنِ إَِىل   )٦٥١(  ّل ُحتَ

ثم حصل إيش؟ هذا إن شاء اهللا سوف نعرفه يف الدرس القادم بإذن اهللا 

عز وجل، وهو الوطء، ينكحها رجٌل آخر، ثم يطأها، ثم يفارقها، ثم تنقيض 

  .عدهتا منه، ثم يتزوجها األول، وهذه ُتسمى البينونة الكربى

تنكح زوًجا غريه، وهذا إن إًذا إذا حصل الطالق الثالث فال حتل له حتى 

شاء اهللا نبينه يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ١٩() ءُ الثالثا(: يوم - ٢١٨: رقم الدرس

ةِ  ءُ َضــــــــــاْنقِ َالٌق، َواَطــــــــــ،  ءٌ َوطْ  ِل ِمـــــــــــْن َذا َح   )٦٥٢(  ِعــــــــــدَّ ــــــــــــِت ِمنْـــــــــــُه، َفلِـــــــــــْألَوَّ   لَّ

ــــــــــــــــلِّ  ءً إِيــــــــــــــــَال  َوَســــــــــــــــمِّ  ــــــــــــــــةِ  لُِك ِ   )٦٥٣(  ِحْلَف َّ ــــــــــــــا ــــــــــــــطْ َتــــــــــــــْرَك وَ  بِ ْوَجــــــــــــــةِ ئِ   ِه لِلزَّ

ــــــــــــْن َأْربَ  ــــــــــــِة اْألَْشــــــــــــُهِر َذاَأْكَثــــــــــــَر ِم ــــلِّ   )٦٥٤(  َع ــــْن ُك ــــَالُق  ِم ــــَذانَ َمــــْن َصــــحَّ الطَّ   َف

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني م ن رشح النظم اجليل احلمد هللا، هذا الدرس هو الثامن عرش بعد ا

يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن األحكام املرتتبة عىل البينونة 

ًضا عن اإليالء   .الكربى والطالق الثالث، ونتكلم أ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ةِ  ءُ َضــــــــــاْنقِ َالٌق، َواَطــــــــــ،  ءٌ َوطْ  ــــــــــــِت   )٦٥٢(  ِعــــــــــدَّ ِل ِمـــــــــــْن َذا َحلَّ ـــــــــــْألَوَّ   ِمنْـــــــــــُه، َفلِ

ــــــــــــــــلِّ  ءً إِيــــــــــــــــَال  َوَســــــــــــــــمِّ  ــــــــــــــــةِ  لُِك ِ   )٦٥٣(  ِحْلَف َّ ــــــــــــــا ــــــــــــــطْ َتــــــــــــــْرَك وَ  بِ ْوَجــــــــــــــةِ ئِ   ِه لِلزَّ

ــــــــــــْن َأْربَ  ــــــــــــِة اْألَْشــــــــــــُهِر َذاَأْكَثــــــــــــَر ِم ــــلِّ   )٦٥٤(  َع ــــْن ُك ــــَالُق  ِم ــــَذانَ َمــــْن َصــــحَّ الطَّ   َف

طيب، بامذا حتل املطلقة ثالًثا ليطلقها األول؟ هذا سؤال، سبق معنا أن 

حتصل به البينونة الكربى وال حتل ملطلقها الذي طلقها إال بعد  الطالق الثالث

  .نكاح غريه: األمر األول: عدة أمور

  .طبًعا قبل أن تنكح غريه البد أن تنقيض عدهتا من مطلقها

أول يشء انتظري حتى خترجي من عدة : فيه واحد طلقها ثالًثا، نقول

  .الطالق

  .ا األمر األولإًذا هذ. خرجت من عدة الطالق، تزوجت غريه
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بعد ما تتزوج غريه، لو فرضنا أهنا تزوج غريه وطلقها، هل هلا أن ترجع 

  .لألول؟ ال، البد من أمر آخر وهو الوطء

  . أن يطأها الثاين ويدخل هبا دخوًال حقيقيا بمعنى الوطء

  .نكاح غريه: إًذا األمر األول

  .وطءٌ : قال الناظم: األمر الثاين

ء كانت بطالق أو بفسٍخ أو طالٌق، واملر: الثالث د الفرقة عموًما سوا ا

كانت بخلٍع أو كانت حتى بوفاة، فالبد أن يتزوجها اآلخر ويطأها ويفارقها 

  .بعد ذلك، ثم تنقيض عدة الفرقة؛ بأن تعتد؛ يعني إذا طلقها تعتد من الطالق

ةِ  ءُ َضاْنقِ َوا :فإذا انقضت عدهتا من ذلك حلت لألول، قال ِل ِمنُْه، فَ  ِعدَّ لِْألَوَّ

  .هبذه األمور األربعة حتل ملطلقها األول؛ ِمْن َذا َحلَِّت 

  .ثم انتقل الناظم رمحه اهللا تعاىل إىل بيان أحكام اإليالء

  :بدأ أوًال بتعريف اإليالء، فقال

ــــــــــــــــلِّ  ءً إِيــــــــــــــــَال  َوَســــــــــــــــمِّ  ــــــــــــــــةِ  لُِك ِ   )٦٥٣(  ِحْلَف َّ ــــــــــــــا ــــــــــــــطْ َتــــــــــــــْرَك وَ  بِ ْوَجــــــــــــــةِ ئِ   ِه لِلزَّ

ــــــــــــْن َأرْ  ــــــــــــِة اْألَْشــــــــــــُهِر َذابَ َأْكَثــــــــــــَر ِم ــــلِّ   )٦٥٤(  َع ــــْن ُك ــــَالُق  ِم ــــَذانَ َمــــْن َصــــحَّ الطَّ   َف

. هو حلُف الزوج عىل ترك وطء زوجته مدة تزيد عىل أربعة أشهر: اإليالء

  .هذا ُيسمى اإليالء
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البد أن يكون حلفه باهللا عز وجل، فاملحلوف به . احللف: إًذا عندنا أوًال 

ِ  ِحْلَفةِ  لُِكلِّ  ءً إِيَال  َوَسمِّ  :هو اهللا عز وجل، قال َّ والبد أن يكون حلفه عىل ؛ بِا

ْوَجةِ ئِ طْ َتْرَك وَ  :ترِك الوطء، قال   .ِه لِلزَّ

ة التي حلف عليه زوجته، ال أمًة مثًال، وأن تكون املدة  وأن تكون املرأ

  .أكثر من أربعة أشهر، وأن يكون املويل ممن يصح طالقه

  .ف بغري اهللا مل حيصل اإليالءاملحلوف به اهللا عز وجل، فلو حل

ولو حلف عىل ترك تقبيل الزوجة، مل يكن إيالء، وإنام يكون اإليالء 

  .باحللف عىل ترك الوطء

ه ال يطأها، فال يكون هذا إيالء   .ولو حلف عىل أمة من إيامئه أ

واهللاِ : ولو حلف عىل ترك وطء زوجته مدة أقل من أربعة أشهر، كام قال

  .ة أشهر مل يكن إيالءال يطأ زوجته ثالث

ولو كان احلالف ممن ال يصح طالقه كالصبي غري املميز أو املجنون، فإنه 

  .ال ُيعترب إيالءً 

  .إًذا هذا هو اإليالء

  ما الذي يرتتب عىل هذا اإليالء إذا حصل؟

هذا إن شاء اهللا ما سوف نعرفه يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا 

ه وصحبه أمجعنيوسلم عىل نبينا حممد، و   .عىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢١٩: رقم الدرس

ـــــــــ ـــــــــــــَدَها َأَصـــــــــــــاَهبَ ْعـــــــــــــَأْو بَ   )٦٥٥(  َربْ َجـــــــــْر َوانْ َفـــــــــِإْن َيَطـــــــــْأ ِفيَهـــــــــا ُيَكفِّ َ   رّ ا َفَقـــــــــــــْد َأ

ــــــــــ َ ـــــــــْع يُ   )٦٥٦(  ْؤَمْر بَِتْطلِيــــــــــٍق، َوإِنْ ُيــــــــــ َى َفــــــــــِإْن َأ ـــــــــرِّ َيْمنَ   نّ ْق َحـــــــــاكٌِم َكـــــــــَام َيِعـــــــــَف

ــــــــــــلِّ   )٦٥٧(  َتْشــــــــــــــبِيُهُه لَِزْوَجــــــــــــــٍة َأْو ُعْضــــــــــــــِوَها ــــــــــــ بُِك ــــــــــــْن َحتْ   ُرُم َأْو بَِبْعِضــــــــــــَهاَم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشح النظم اجليل  احلمد هللا، هذا الدرس هو التاسع عرش بعد ا

ر اإليالء، وما الذي يرت تب يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أ

  :عىل اإليالء ثم عن تعريف الظهار، قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــ ـــــــــــــَدَها َأَصـــــــــــــاَهبَ ْعـــــــــــــَأْو بَ   )٦٥٥(  َربْ َجـــــــــْر َوانْ َفـــــــــِإْن َيَطـــــــــْأ ِفيَهـــــــــا ُيَكفِّ َ   رّ ا َفَقـــــــــــــْد َأ

ــــــــــ َ ـــــــــْع يُ   )٦٥٦(  ْؤَمْر بَِتْطلِيــــــــــٍق، َوإِنْ ُيــــــــــ َى َفــــــــــِإْن َأ ـــــــــرِّ َيْمنَ   ْق َحـــــــــاكٌِم َكـــــــــَام َيِعـــــــــنّ َف

  :عن الظهار فقالثم تكلم 

ــــــــــــلِّ   )٦٥٧(  َتْشــــــــــــــبِيُهُه لَِزْوَجــــــــــــــٍة َأْو ُعْضــــــــــــــِوَها ــــــــــــ بُِك ــــــــــــْن َحتْ   ُرُم َأْو بَِبْعِضــــــــــــَهاَم

  .هذا هو الظهار

ر اإليالء إذا تم اإليالء برشوطه السابقة وهو احللف باهللا عز . نبدأ أوًال بأ

 وجل من الزوج عىل زوجته عىل ترِك وطئها مدة تزيد عىل أربعة أشهر، ما

  الذي يرتتب عليه؟

أن يطأ زوجته يف : احلالة األوىل. هذا الزوج ال خيلو من أحوال: نقول

املدة، خالل األربعة شهر هذه، بعد شهر، شهرين، مل يصرب مثًال، أو قرر أن يطأ 
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ه حلف عىل ترِك الوطء، وحنث يف يمينه،  زوجته، فعليه كفارة اليمني؛ أل

امنفعليه كفارة يمني، ويأيت معنا إن    .شاء اهللا باب خاص باأل

يعني وإن جرب ؛ َربْ جَ َوانْ يعني عن يمينه،  ؛رْ ُيَكفِّ يعني يف املدة َفِإْن َيَطْأ فِيَها 

  .حنثه بالكفارة

  .َدَهاعْ َأْو بَ 

أن يطأ زوجته بعد املدة، مضت األربعة أشهر : هذه هي احلالة الثانية

بعد املدة وطئها، واملرأة ال راحت للقايض وال اشتكت وصربت واحتسب و

  .فاحلمد هللا رب العاملني، بر يف يمينه وبقيت زوجته

َ َدَها َأَصاَهبَ عْ َأْو بَ  ر يف يمينه ومل حينث، وزوجته باقية  ؛رّ ا َفَقْد َأ يعني فقد أ

  .معه

ة اشتكت للقايض، ما تصرب عىل هذا، راحت : احلالة الثالثة إذا املرأ

ى هذا الزوج الوطء يف املدة، يا شيخ، ترى الزوج كذا و: للقايض، قال كذا، وأ

  .فإنه ُيؤمر بتطليقها

ى : يا فالن، نقول: القايض يقول انتظر حتى تتم األربعة أشهر إن أ

ى الوطء بعد متام املدة، القايض يقول تعال، طلق زوجتك، : الوطء، طبًعا أ

ى وطء زوجته ُيؤمر بتطليقها ى الوطء يؤمر بتطليٍق؛ يعني فإن أ   .فإن أ

  .ال يا شيخ، ما أين مطلقها: ى أن يطلق، قالأ
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طيب، عىل األقل يا أخي، مضت األربعة أشهر اآلن عليك أن تطأها، 

ًضا لن أطلقها: قال   .ال، لن أطأها ولن أحنث يف يميني، وأ

ى التطليق فّرق  يلزمه القايض رفض، فإن القايض يطلقها عليه، فإن أ

  .احلاكم بينهام

  .يمنع إيش؟ يعني يمتنع من الطالق؛ َيْمنَعْ  َوإِنْ  :قال

يعني كام يرى القايض، إن شاء القايض أن يفرق  ؛ْق َحاكٌِم َكَام َيِعنّ َفرِّ يُ 

بينهام بطلقة واحدة، طلقها طلقة واحدة، وإن شاء القايض أن يفرق بينهام 

  واضح؟. بفسٍخ من غري طالق، فله أن يفسخ من غري طالق

  .فسٍخ إما بطالٍق أو ب ؛َكَام َيِعنّ 

د يعني له أن يطلقها عليه . طلقة واحدة، أو ثالًثا، أو فسخ: قال: ويف الزا

ًضا، أو يطلقها عليه واحدة، أو يفسخ من غري طالق   .ثالًثا أ

طبًعا فيه إشكال وارد هنا عند بعض الفقهاء يف كون القايض يطلق ثالًثا، 

  كيف يطلق ثالًثا واألصل أن طالق الثالث ممنوع وحمرم؟

  : رف الناظم وفقه اهللا تعاىل الظهار بقولهثم ع

ــــــــــــلِّ   )٦٥٧(  َتْشــــــــــــــبِيُهُه لَِزْوَجــــــــــــــٍة َأْو ُعْضــــــــــــــِوَها ــــــــــــ بُِك ــــــــــــْن َحتْ   ُرُم َأْو بَِبْعِضــــــــــــَهاَم

هو أن يشبه الزوج زوجته أو بعض زوجته َملن حترم عليه أو : الظهار

  .ببعض َمن حترم عليه

  .خلينا نعطيكم أمثلة
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ــــــــــــلِّ   )٦٥٧(  ُعْضــــــــــــــِوَها َتْشــــــــــــــبِيُهُه لَِزْوَجــــــــــــــٍة َأوْ  ــــــــــــ بُِك ــــــــــــْن َحتْ   ُرُم َأْو بَِبْعِضــــــــــــَهاَم

ه ِت عّيل كأمي يف التحريم: يقول المرأ هذا تشبيه الزوجة بكل َمن . أ

  .حترم عليه

ِت عيل كظهر أمي، : طيب، تشبيه الزوجة ببعض َمن ترحم عليه، يقول أ

  .أو كيد أختي، أو ظهر محايت، أو غري ذلك

هطيب تشبيهه عضو الز : وجة بكل َمن حترم عليه، يقول مثًال المرأ

  .فرجِك عّيل كظهر أمي أو كأمي يف التحريم

  .يدِك عّيل كظهر أمي: أو ببعضها، يقول مثًال 

م الرجل زوجته هبذه الطريقة، بل  كل هذا املقصود أن الظهار هو أن حيرِّ

ه: إن األصحاب من احلنابلة يقولون م، م: لو قال المرأ ِت عيل حرا ن غري أ

ًضا إذا قاله للزوجة : تشبيه وال أداة تشبيه وال يشء، قال م، فهذا أ ِت عيل حرا أ

  .فإنه من الظهار

هذا ما يتعلق بتعريف الظهار، ويأيت معنا إن شاء اهللا يف الدرس القادم ما 

ه وصحبه أمجعني   .يتعلق بأحكامه، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢١() اخلميس(: يوم - ٢٢٠: رقم الدرس

ــــاًرا  ــــهإِ  -ُيْســــَمى ظَِه ــــِم  نَّ ــــْن ُظْل ـــــــ يِمنّــــــ ْــــــِت أَ "كَ   )٦٥٨(  -ِم   "يِمْثـــــــُل َظْهــــــِر ُأمِّ

َقـــــــــــا ـــــــــــْو ُمَعلَّ ـــــــــــْن َزْوٍج َوَل ، ُمَؤقًَّتــــــــــــــــــــا َأْو ُمْطَلَقــــــــــــــــــــا  )٦٥٩(  َيِصـــــــــــحُّ ِم ــــــــــــــــــــًزا   ُمنَجَّ

ــــــــــــِرْد وَ  ــــــــــــْن ُي ــــــــــــطْ َفَم ــــــــــــا ُيَكفِّ َال ئً ــــــَال عِ   )٦٦٠(  ْر َأوَّ ــــــا، َفَصــــــْوًما، َفَطَعاًمــــــا ُمْكَم   ْتًق

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف  احلمد هللا، هذا الدرس هو العرشون بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أحكام الظهار

ه تشبيه الزوجة أو  قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر تعريف الظهار وأ

  .ُيسمى ظهاًرا: عضوها بكل َمن حترم أو ببعضها، قال

ــــاًرا  ــــهإِ  -ُيْســــَمى ظَِه ــــِم  نَّ ــــْن ُظْل ـــــــ يِمنّــــــ ْــــــِت أَ "كَ   )٦٥٨(  -ِم   "يِمْثـــــــُل َظْهــــــِر ُأمِّ

َقـــــــــــا ـــــــــــْو ُمَعلَّ ـــــــــــْن َزْوٍج َوَل ، ُمَؤقًَّتــــــــــــــــــــا َأْو ُمْطَلَقــــــــــــــــــــا  )٦٥٩(  َيِصـــــــــــحُّ ِم ــــــــــــــــــــًزا   ُمنَجَّ

ــــــــــــِرْد وَ  ــــــــــــْن ُي ــــــــــــطْ َفَم ــــــــــــا ُيَكفِّ َال ئً ــــــَال   )٦٦٠(  ْر َأوَّ ــــــا، َفَصــــــْوًما، َفَطَعاًمــــــا ُمْكَم   ِعْتًق

م، نتكلم أوًال عن حكمه حمرم، : حكم الظهار. الظهار أهيا اإلخوة الكرا

  .ِمْن ُظْلمِ  نَّهإِ  :وهذا الذي ذكره الناظم بقوله

ِمَن ُمنَْكًرا {: إًذا الظهار ظلٌم، والظلم حمرم، واُهللا عز وجل سمى الظهار

  ].٢: املجادلة[} اْلَقْوِل َوُزوًرا

  ."يِمثُْل َظْهِر ُأمِّ  يِمنّ  ِْت أَ "كَ  :ثم ذكر الناظم مثاًال للظهار، فقال

ه ِت مني مثل ظهر أمي: هذا مثاٌل للظهار، قول الرجل المرأ   .أ
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ما رشوط الظهار التي إذا حتققت يكون الظهار صحيًحا، ومعنى قوله 

ره يف وجوب الكفارة ونحو ذلك صحيًحا يعني يرتتب عليه   .أ

  .َيِصحُّ ِمْن َزْوٍج : أن يكون الظهار من قبل الزوج، قال: الرشط األول

رشط الظهار أن يكون من زوٍج، معناه أن الظهار ال يصح من : وقولنا

َت عيل كظهر أيب مثًال، فهذا ليس بظهار، : زوجة، فلو قالت املرأة لزوجها أ

ه حيرم عليه الوطء وعليها كفارة، لكن ال يرت تب عليه حكم الظهار من جهة أ

ر   .حتى يكفِّ

  .أن يكون من الزوج، فال يصح من الزوجة: إًذا الرشط األول

والصيغة هذه صيغة الظهار قد تكون . البد له من صيغةٍ : األمر الثاين

ِت عيل : منجزة، وقد تكون معلقة، واملنجزة أن يقول ِت عيل كظهر أمي أو أ أ

م، و إذا خرجِت من البيت : املعلقة يعلقها عىل مستقبل، يعني يقول مثًال حرا

ِت عّيل كظهر أمي، فهذا ظهار معلق عىل رشط إذا : ما احلكم فيه؟ نقول. فأ

حتقق الرشط فخرجت من البيت فإنه جيب عليه أن يكفر كفارة الظهار قبل أن 

  .يطأها

ِت عيل كظهر أمي أ: وقد يكون الظهار مطلًقا وقد يكون مؤقًتا، فيقول

م، هذا مطلق، لكن لو قال ِت عيل حرا ِت عيل كظهر : مطلًقا، هذا مطلق، أ أ

هذا الظهار مؤقت، فإذا انقىض شهر : أمي طيلة شهر رمضان، فهنا نقول

  .رمضان ومل يطأ زوجته فليس عليه كفارة الظهار



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٢٨  

ة الكفار. ثم ذكر الناظم ما يتعلق بكفارة الظهار. هذا املطلق واملؤقت

ه ِت عيل حرام، ال جيوز أن يطأها : البد أن تكون قبل الوطء، فإذا قال المرأ أ

  .حتى يكفر كفارة الظهار، فالكفارة تكون قبل الوطء

َال ئًا ُيَكفِّ طْ َفَمْن ُيِرْد وَ  :قال   .ْر َأوَّ

ر، فإذا وطئ قبل التكفري خالص استقرت  أوًال ال جيوز أن يطأ حتى يكفِّ

  .عليه الكفارة

عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فصيام شهرين : الكفارة؟ أوًال  ما هي

  .متتابعني، فإن مل يستطع فإطعام ستني مسكينًا

بالنسبة لعتق الرقبة البد أن تكون هذه الرقبة سليمًة من العيوب، أول 

يشء تكون مؤمنة، وتكون سليمة من العيوب التي ترض بالعمل رضًرا بينًا، 

ًال، أو عبًدا معيًبا، يعتق عبًدا صحيًحا ليس فيه عيٌب يعني ما يعتق عبًدا مشلو

  .يرض بالعمل رضًرا بينًا

ما عنده قدرة عىل عتق الرقبة؛ لعدم وجود رقبة أو لعدم ملك ثمن الرقبة، 

  .فإنه ينتقل إىل صيام شهرين متتابعني

ه ال جيوز له أن  والحظوا قضية التتابع، التتابع يف كفارة الظهار، معناها أ

ه صام مخسني ينف طر خالل هذين الشهرين املمتتابعني إال بعذر، فلو فرضنا أ

ام، فأفطر يوًما، قال غدى، : يوًما، بقاي عليه عرشة أ ا أشتهي اليوم إين أ واهللاِ أ

  متام؟. وال أريد أن أصوم فأفطر، فإنه جيب أن يعيد الصيام من أوله
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ني فأفطر بسبب لكنه لو صام مخسني يوًما ثم مرض يف يوم واحد مخس

املرض فإنه ال ينقطع التتابع، فمتى ما ُشفي من مرضه أكمل مبارشة، حتى ال 

  .ينقطع التتابع

والبد . وأما إذا مل يستطع صوم الشهرين املتتابعني فإنه يطعم ستني مسكينًا

يف كفارات اإلطعام من متليك املسكني وتكون لكل مسكٍني مدٌّ من الرب أو 

 كالتمر أو الزبيب أو الشعري أو األقط، األصناف التي نصف صاع من غري الرب

  .ُخترج يف زكاة الفطر

هذا ما يتعلق بأحكام الظهار، وإن شاء اهللا عز وجل نواصل بقية أحكام 

األرسة يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل 

ه وصحبه أمجعني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢٣() تالسب(: يوم - ٢٢١: رقم الدرس

ــــــــــــــَداُت  ـــــــــــــــــــحَ بِ   )٦٦١(  ُتْســــــــــــــَمى َشــــــــــــــَهاَداٌت ُمَؤكَّ ـــــــــــــــــــاٍت، ُث ـــــــــــــــــــ مَّ لَِف   ُت اَ َمْقُرون

 ِ َّ ــــــــــــــٍة َوَغَضــــــــــــــِب ا   ؛إِْذ َحــــَوْت ا َزْوَجــــْنيِ لَِعاًنــــْنيِ ِمــــْن َبــــ  )٦٦٢(  ، َجــــــــــــــَرْت بَِلْعنَ

ــــــــــــــــالزِّ   )٦٦٣(  َيِصـــــــــــحُّ ِمـــــــــــْن َزْوٍج إَِذا َمـــــــــــا َقـــــــــــَذَفا ــــــــــــــــا ىنَ لَِزْوَجــــــــــــــــٍة َأْي بِ َف   ُمْقَرتَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو احلادي والعرشون بعد ا

  .يف رشح النظم يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اللعان

األصل يف اللعان هو قول اهللا سبحانه وتعاىل يف : و اللعان؟ أوًال ما ه

ُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة {: سورة النور ِذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهْم َوَملْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء إِالَّ َأ َوالَّ

اِدِقَني  ُه َملَِن الصَّ ِ إِنَّ َّ ِ َعَلْيِه َواْخلَا) ٦(َأَحِدِهْم َأْرَبُع َشَهاَداٍت بِا َّ ِمَسُة َأنَّ َلْعنََت ا

ُه ) ٧(إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبَِني  ِ إِنَّ َّ َوَيْدَرُأ َعنَْها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت بِا

اِدِقَني ) ٨(َملَِن اْلَكاِذبَِني  ِ َعَلْيَها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ َّ } )٩(َواْخلَاِمَسَة َأنَّ َغَضَب ا

  ].٩ -  ٦: النور[

فام تفاصيل أحكام اللعان؟ هذا ما نتعرف عليه بإذن اهللا عز وجل يف هذا 

  .الدرس
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يات الناظم ببيان مسائل اللعان كلها عىل وجٍه من اإلجياز،  سنبدأ قبل أ

ة نذكرها نذكر ما يقابلها من كالم الناظم   .كل مسأ

  : قولهعرفه الناظم ب: ما تعريف اللعان؟ اللعان: أوًال 

ــــــــــــــَداُت  ـــــــــــــــــــحَ بِ   )٦٦١(  ُتْســــــــــــــَمى َشــــــــــــــَهاَداٌت ُمَؤكَّ ـــــــــــــــــــاٍت، ُث ـــــــــــــــــــ مَّ لَِف   ُت اَ َمْقُرون

 ِ َّ ــــــــــــــٍة َوَغَضــــــــــــــِب ا   ؛إِْذ َحــــَوْت ا َزْوَجــــْنيِ لَِعاًنــــْنيِ ِمــــْن َبــــ  )٦٦٢(  ، َجــــــــــــــَرْت بَِلْعنَ

  :صورة اللعان كاآليت

ه تزين أو علم أن امرأ ه اللعان صورته أن رجًال والعياذ باهللا رأى امرأ

  .زوجته. هذه امرأة زانية: زنت فقذفها بذلك، راح قال

ه قذف املرأة   .هذا الرجل يستحق حد القذف إذا طالبت املرأة بذلك؛ أل

ة بإقامة حد القذف عليه له، من حقه أن يدرأ إقامة حد  فإذا طالب املرأ

القذف عليه عن طريق اللعان، فيجتمعان عند القايض أو احلاكم فيشهد باهللا 

شهادات إنه ملن الصادقني فيام رماها به من الزنا، واخلامسة أن لعنة اهللا  أربع

عليه إن كان من الكاذبني، ثم بعد ذلك ينتقل الكالم إليها، فتشهد باهللا أربع 

شهادات إنه ملن الكاذبني فيام رماها به من الزنا، واخلامسة أن غضب اهللا عليها 

  .هبذا تم اللعان. هو اللعان هذا. إن كان من الصادقني فيام رماها به

َداُت  :ما هو اللعان؟ قال الناظم فهو يشهد باهللا  ،لَِفاٍت حَ بِ  َشَهاَداٌت ُمَؤكَّ

  .عز وجل، فأي شهادة باهللا عز وجل
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ِ  ُت اَ َمْقُرون مَّ ثُ  َّ يعني مقرونة بلعنة اهللا من قبل الزوج  ؛بَِلْعنٍَة َوَغَضِب ا

نة اهللا عليه، وبغضب اهللا من قبل إن لع: وبغضب اهللا يف اخلامسة، يقول

  .إن غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني: الزوجة؛ ألهنا تقول يف اخلامسة

 َزْوَجْنيِ ْنيِ ِمْن بَ  َجَرْت  :وهذا اللعان جيري بني الزوجني، وهلذا قال الناظم

  .الَِعانً 

إيش لعاًنا هذه؟ إيش معناها؟ يعني ُتسمى هذه الشهادات املؤكدة 

، واملقرونات بلعنة اهللا، وبغضب اهللا عز وجل، جرت ما بني زوجني بحلفاٍت 

  .ُتسمى لعاًنا؛ يعني ُتسمى باللعان

يات إِْذ َحَوْت  وعرفها البهويت، البهويت عّرف اللعان يف . إىل آخر األ

امن من اجلانبني : الروض املربع بقوله مها : اجلانبان-شهاداٌت مؤكدات بأ

  .عٍن من قبل الزوجة، وغضٍب من قبل الزوجةمقرونة بل -الزوج والزوجة

نأيت إىل سبب اللعان؛ هو قذُف الرجل لزوجته . انتهينا من تعريف اللعان

  .بالزنا، هذا هو سبب اللعان

طيب املالِعن وهو . هبذا يكون اللعان بعد اهتام الرجل لزوجته بالزنا

ة من غري الزوج رشطه أن يكون زوًجا وأن يكون مكلًفا، فال تصح املالعن

الزوج، يعني والعياذ باهللا األب إذا قذف بنته، األخ إذا قذف أخاه، أو حتى 

  .الزوجة إذا قذفت زوجها فال يثبت اللعان
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والبد أن يكون الزوج مكلًفا؛ يعني بالًغا عاقًال؛ ألن هذه الشهادات 

  جيد؟. واملالعانات ال يصح أن تصدر من غري مكلف

أن ننتقل إىل كالم الناظم، فلو قذَف غري هي الزوجة، قبل : واملالَعنة

  :الزوجة ما صح اللعان إال بني الزوجني، وهذا معنى قول الناظم

ــــــــــــــــالزِّ   )٦٦٣(  َيِصـــــــــــحُّ ِمـــــــــــْن َزْوٍج إَِذا َمـــــــــــا َقـــــــــــَذَفا ــــــــــــــــا ىنَ لَِزْوَجــــــــــــــــٍة َأْي بِ َف   ُمْقَرتَ

هذا رشط، ويكون قد قذف زوجته . إًذا يصح اللعان إذا كان من زوٍج 

  .العنة هي الزوجةبالزنا، فامل

ًضا يف املالعنة أن تكون مكلفة، يعني إيش؟ بالغة عاقلة، وهلذا  ُيشرتط أ

   :قال الناظم

أما لو كانت صغرية دون البلوغ أو مل تكن مكلفة كانت جمنونة، فإنه ال 

  .يصح اللعان

  ثم ننتقل إىل املالَعن به وهو الصيغة، صيغة اللعان كيف تكون؟

بد أن تكون باللفظ الوارد يف القرآن، وأن تكون عىل تكون صيغة اللعان ال

امن الزوجة، وهذا الذي ذكره الناظم يف  امن الزوج ثم بأ الرتتيب، ُيبدأ أوًال بأ

البد أن  ؛اللَّْفِظ َحيُْث َعَرَفهْ  بَِعَرِيبِّ  :شوف الناظم ذكر هذه املسائل بقوله بَِعَرِيبِّ  :قوله

رد هو ل   .فٌظ عريب، فيُحافظ عليهيكون باللفظ الوارد، الوا

فلو كان الزوج يعرف اللغة العربية فال يصح أن  ؛اللَّْفِظ َحيُْث َعَرَفهْ  بَِعَرِيبِّ 

  .يالعن إال بالعربية، فإن كان عاجًزا عن ذلك صح لعانه بغري العربية



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٣٤  

  :والبد أن يكون مرتًبا وباللفظ الوارد، قال

يشهد باهللا إن : يعني حيددها، فيشري إليها، ويسميها، وينسب فيقول

  .زوجته فالنة الفالنية ويشري إليها لقد زنت

ِ َعَلْيِه إِْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذبِنيَ {  :ففي اخلامسة يقول َّ : النور[} َأنَّ َلْعنََت ا

٧.[  

ثم ينتقل اللعان إليها فتشهد، تدرأ العذاب منها، هي بعد ذلك تشهد أربع 

  مرات

  . أشهد: تقول ، فتشهد؛فِيَام َرَماَها

  .تشهد باهللا إنه كاذٌب فيام رماها بالزنا

هي إذا العنت درأت عن نفسها العذاب، ما هو العذاب  ؛َتْدَرُأ اْلَعَذاَب ِمنَْها

ه ال ُيقام حد الزنا عىل الزوجة  هنا؟ هو احلبس، ولس حد الزنا؛ ألن املذهب أ

  مايش؟. إذا امتنعت من اللعان

  .يعني أن هذا الرجل كذب

ٍت يَ  ا   َأْشـــــــــــــــــَهدُ : وُل ُقـــــــــــــــــَأْرَبـــــــــــــــــَع َمـــــــــــــــــرَّ

  

)٦٦٥(   ِ َّ ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ: بِ ــــــــــــــــــ - ِي إِنَّ َزْوَجتِ ُد ُحتَ   -دَّ

  

ـــــــــْد زَ  ـــــــــَلَق ـــــــــَن   ا َوَجـــــــــْب ْت، َوَخاِمًســـــــــا ِهبَ

  

)٦٦٦(   ِ َّ ـــــــــــــِه َلْعـــــــــــــُن ا   إِْن َكـــــــــــــاَن َكـــــــــــــَذْب  َعَليْ

  

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــْدَرُأ اْلَعـــــــــــــــــَذاَب ِمنَْه   َتْشـــــــــــــــــَهُد َت

  

)٦٦٧(   ِ َّ ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــا: َأْربًع ـــــــــــــــــُذوٌب َعنَْه   َك

  

ـــــــــــــــــذَ  ـــــــــــــــــْدَرُأ اْلَع ـــــــــــــــــاَتْشـــــــــــــــــَهُد َت   اَب ِمنَْه

  

)٦٦٧(   ِ َّ ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــا: َأْربًع ـــــــــــــــــُذوٌب َعنَْه   َك
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طبًعا الناظم اضطر أن يغري يف العبارات ليستقيم له النظم، ولكنه حافظ 

  .عىل معاين اللعان

  :واخلامس، قال

اِدِقَني {: يعني تقول يف اخلامسة ِ َعَلْيَها إِْن َكاَن ِمَن الصَّ َّ } )٩(َأنَّ َغَضَب ا

إن كان من الصادقني، لكن : إن كذبت، وإنام تقول: ، طبًعا ما تقول]٩: النور[

ى هبذا رضورًة لوزِن النظم وقافيته   .الناظم أ

عىل اللفظ الوارد والرتتيب إًذا هذا هو الرشط الذي يتعلق باملحافظة 

امن الزوجة امن الزوج قبل أ   .الوارد بالبدء بأ

ر اللعان، ما هي اآلثار املرتتبة عىل اللعان؟ أوًال  سقوط : ثم نتتقل إىل أ

احلد عن الزوجة؛ ألن الزوجة جيب أو يستحق الزوج حد القذف إذا طالبت 

  .الزوجة بذلك، لكن إذا العن سقط حد القذف عنه

التحريم املؤبد بني الزوجني، : ر الثاين الذي يرتتب عىل اللعانواألم

د حتى لو  فتكون حمرمة عليه حتريًام مؤبًدا، ال جيوز له أن يتزوجها إال األ

  .نكحت زوًجا غريه، فال حتل له إىل قيام الساعة

انتفاء الولد، إذا نفاه، فإذا الزوج نفى نسبة هذا : كذلك من آثار اللعان

ت الولد الذي ًضا أن يضيف يف اللعان .. أ افرتض أهنا جابت ولًدا، فله أ

ـــــــْد َأْفَصـــــــَحْت    ِفـــــــيَام َرَماَهـــــــا، َخاِمًســـــــا َق

  

)٦٦٨(   َّ ــــــــــــــــــــ بَِغَضـــــــــــــــــــــِب ا   َكــــــــــــــــــــــَذَبْت  َا إِنْ َهلـَـ
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وأن هذا الولد ليس مني، فينفي هذا الولد باللعان، فحينئذ إذا نفى الولد : يقول

  يف اللعان فإن هذا الولد ينتفي عنه، واضح؟

  :وهذا ما ذكره الناظم يف آثار اللعان بقوله

  .سقوط احلد: ا هو األمر األولإًذا هذ ؛ُيْسِقُط َحدَّ اْلَقْذِف َعنْهُ 

يه بل  إذا نفى الطفل يف اللعان فإنه ينتفي هذا الولد عنه، وال يثبت نسبه أل

  .يكون نسبه فقط ألمه

، َأوْ   ََوملْ  إِْن َكاَن َكَذْب    .ُيَرسَّ ِمنْهُ  ُيِقرَّ

هناك رشٌط النتفاء الولد، ما هو هذا الرشط املتعلق : شوف يقول الناظم

بانتفاء الولد؟ أال يكون هذا الزوج قد أقر بالولد قبل ذلك، فإن كان قد أقر 

  .بالولد قبل اللعان

يعني جاء املهنئون هينئونه هبذا الولد، فُرس، وشكرهم عىل  ؛َأْو ُيَرسَّ ِمنْهُ 

ه قد تضمن . هم، فإنه ال حيق له بعد ذلك أن ينفي الولد باللعانهتنئت ليش؟ أل

  .رسوره إثبات نسبة الولد له، فنفيه بعد ذلك غري مقبول

وهنا ننبه إىل قاعدة من القواعد الرشعية يف باب النسب، أن الرشيعة 

ساب الناس أمر  تتشوف إىل إثبات النسب بأدنى مثبت؛ ألن احلفاظ عىل أ

  . الرشيعة، فهو مقصد من املقاصدتقصد إىل

ِيٍد َحَصْل َوالْ  :ثم قال الناظم ُق ِمنُْهَام بِتَْأ   .ِفَرا

ـــــــانَ ْســـــــَبُة َذاَك الطِّ نِ   )٦٦٩(   ىَتَفــــنْ ُيْســـِقُط َحـــدَّ اْلَقـــْذِف َعنْـــُه، َوا ـــــــِل إِْن َك ـــــــىنَ  ْف   َف
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ًضا   .التحريم املؤبد بني الزوجني: إًذا من آثار اللعان أ

هذا ما يتعلق باللعان، ونسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون هذا الدرس 

ه وصحبه علًام نافًعا، ولوجهه خالًصا، وصىل اهللا وسلم عىل  نبينا حممٍد، وعىل آ

أمجعني، وبإذن اهللا عز وجل يف الدرس القادم؛ ألن نحن اآلن قدمنا عدًدا من 

يات التي تتعلق بالدرس القادم حتى نرشح اللعان كله، يف الدرس القادم  األ

يات ونعلِّق عليها تعليًقا خفيًفا ثم نعود إن شاء اهللا  والذي بعده فقط نذكر األ

  .امل دروسنا، واحلمد هللا رب العاملنيإىل استك
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢٤() األحد(: يوم - ٢٢٢: رقم الدرس

ــــــــــــــــريَ  َفــــــــــــــــةْ َوْهــــــــــــــــَي َكبِ ـــــــــــــَرِيبِّ   )٦٦٤(  ٌة َكــــــــــــــــَذا ُمَكلَّ ـــــــــــــهْ  بَِع ـــــــــــــُث َعَرَف ـــــــــــــِظ َحْي ْف   اللَّ

ٍت يَ  ا ِ   )٦٦٥(  َأْشـــــــــــــَهدُ : وُل ُقـــــــــــــَأْرَبـــــــــــــَع َمـــــــــــــرَّ َّ ــــــــــــا ــــــــــــ: بِ ــــــــــــ - ِي إِنَّ َزْوَجتِ ُد ُحتَ   -دَّ

ـــــَلَقـــــْد زَ  ـــــَن ِ   )٦٦٦(  ا َوَجـــــْب ْت، َوَخاِمًســـــا ِهبَ َّ   إِْن َكـــــــــاَن َكـــــــــَذْب  َعَلْيـــــــــِه َلْعـــــــــُن ا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس هو الثاين والعرشون بعد ا

  .احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة أحكام اللعان

نا أن  ايض حقيقًة انتهينا من باب اللعان ولكننا مل رأ وقلنا يف الدرس ا

ًضا أن نعلق عىل هذه  يات يف درس، فالبد أ يات، كل ثالث أ نقسم األ

يات الثالثة يف درٍس مستقبل، ولن نطيل يف رشحها   .األ

  :ناظم وفقه اهللاقال ال

م تتمة ألحكام اللعان، ونتكلم عن رشوط اللعان،  هنا أهيا اإلخوة الكرا

 :ُيشرتط يف اللعان أن تكون الزوجة مكلفة، وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله

فلو كانت الزوجة صغرية فال يصح منها اللعان؛ ألن  ؛ٌة َكَذا ُمَكلََّفةْ َوْهَي َكبِريَ 

ـــــــــــــــــــَي َكبِـــــــــــــــــــريَ  َفـــــــــــــــــــةْ َوْه   ٌة َكـــــــــــــــــــَذا ُمَكلَّ

  

ـــــــــــــــــَرِيبِّ   )٦٦٤( ـــــــــــــــــهْ  بَِع ـــــــــــــــــُث َعَرَف ـــــــــــــــــِظ َحيْ ْف   اللَّ

ٍت يَ    ا   َأْشـــــــــــــــــَهدُ : وُل ُقـــــــــــــــــَأْرَبـــــــــــــــــَع َمـــــــــــــــــرَّ

  

)٦٦٥(   ِ َّ ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ: بِ ــــــــــــــــــ - ِي إِنَّ َزْوَجتِ ُد ُحتَ   -دَّ

ـــــــــْد زَ    ـــــــــَلَق ـــــــــَن   ا َوَجـــــــــْب ْت، َوَخاِمًســـــــــا ِهبَ

  

)٦٦٦(   ِ َّ ـــــــــــــِه َلْعـــــــــــــُن ا   ْن َكـــــــــــــاَن َكـــــــــــــَذْب إِ  َعَليْ
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امن، وهذا ال يصح من الصبية أو اجلارية اللعان شهادات مؤكد ات باأل

  .الصغرية

م يف اللعان أن يكون باللغة العربية، قال : الرشط الثاين أهيا اإلخوة الكرا

فال يصح اللعان إال بالعربية، لكن إذا مل يعرف ؛ اللَّْفِظ َحيُْث َعَرَفهْ  بَِعَرِيبِّ  :الناظم

لعربية مل يصح لعانه بغريها، فإن العربية صح لعانه بغريها، لكن َمن عرف ا

  .جهلها فبلغته

ثم ذكر رشًطا آخر وهو أن يأيت الزوج بأربع شهادات، وهذا معنى قول 

   :الناظم

نه ملن الصادقني فيام إًذا البد أن يأيت الزوج أوًال بأربع شهادات باهللاِ إ

ًضا أن يعني الزوجة، وهذا معنى قول الناظم  :رماها به من الزنا، وُيشرتط أ

دُ ُحتَ  ه قد يكون الشخص له عدة زوجات، فالبد أن يسميها ؛ دَّ حيدد زوجته؛ أل

  .زوجتي هذه: وينسبها أو يشري إليها، فيقول

يت فيها أن يقرن األربع شهادات بشهادة خامسة يأ: الرشط اخلامس

أن لعنة اهللا عليه إن كان من الكاذبني فيام رماها به : باللعن، فيقول يف اخلامسة

   :من الزنا، وهذا معنى قول الناظم

ٍت يَ  ا   َأْشـــــــــــــــــَهدُ : وُل ُقـــــــــــــــــَأْرَبـــــــــــــــــَع َمـــــــــــــــــرَّ

  

)٦٦٥(   ِ َّ ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــ: بِ ــــــــــــــــــ - ِي إِنَّ َزْوَجتِ ُد ُحتَ   -دَّ

  

ـــــــــْد زَ  ـــــــــَلَق ـــــــــَن   ا َوَجـــــــــْب ْت، َوَخاِمًســـــــــا ِهبَ

  

)٦٦٦(   ِ َّ ـــــــــــــِه َلْعـــــــــــــُن ا   إِْن َكـــــــــــــاَن َكـــــــــــــَذْب  َعَليْ

  



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٤٠  

ء اهللا عز وجل هذا هو الذي يتعلق بدرسنا اليوم من الرشوط، وإن شا

نواصل يف الدرس القادم بعض األحكام املتعلقة باللعان، وصىل اهللا وسلم 

ه وصحبه أمجعني   .عىل نبينا حممد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٤١  

  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢٥() االثنني(: يوم - ٢٢٣: رقم الدرس
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَذاَب ِمنَْه ـــــــــــــــــْدَرُأ اْلَع   َتْشـــــــــــــــــَهُد َت

  

)٦٦٧(   ِ َّ ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــا: َأْربًع ـــــــــــــــــُذوٌب َعنَْه   َك

ـــــــْد َأْفَصـــــــَحْت    ـــــــا، َخاِمًســـــــا َق   ِفـــــــيَام َرَماَه

  

)٦٦٨(   َّ   َا إِْن َكـــــــــــــــــــــَذَبْت َهلَـــــــــــــــــــــ بَِغَضـــــــــــــــــــــِب ا

ــــــــُه، َوا      ىَتَفــــــــنْ ُيْســـــــِقُط َحــــــــدَّ اْلَقـــــــْذِف َعنْ

  ى

ــــــــــــىنَ  ْفــــــــــــِل إِْن َكــــــــــــانَ ْســــــــــــَبُة َذاَك الطِّ نِ   )٦٦٩(   َف

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف رشح النظم اجليل يف  هذا الدرس هو الثالث والعرشون بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة مسائل اللعان

  :قال الناظم وفقه اهللا
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــَذاَب ِمنَْه ـــــــــــــــــْدَرُأ اْلَع   َتْشـــــــــــــــــَهُد َت

  

)٦٦٧(   ِ َّ ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــُذوٌب َعنْ : َأْربًع ـــــــــــــــــاَك   َه

ـــــــْد َأْفَصـــــــَحْت    ـــــــا، َخاِمًســـــــا َق   ِفـــــــيَام َرَماَه

  

)٦٦٨(   َّ   َا إِْن َكـــــــــــــــــــــَذَبْت َهلَـــــــــــــــــــــ بَِغَضـــــــــــــــــــــِب ا

ــــــــُه، َوا      ىَتَفــــــــنْ ُيْســـــــِقُط َحــــــــدَّ اْلَقـــــــْذِف َعنْ

  ى

ــــــــــــىنَ  ْفــــــــــــِل إِْن َكــــــــــــانَ ْســــــــــــَبُة َذاَك الطِّ نِ   )٦٦٩(   َف

م، أوًال نكمل الرشوط املتعلقة به، فمن ال   رشوط اللعان أهيا اإلخوة الكرا

ه من الكاذبني، وهذا معنى : املتعلقة باللعان أن تشهد الزوجة أربع مرات أ

  :قول الناظم

  .َتْشَهُد َتْدَرُأ اْلَعَذاَب  :والحظ أن الناظم قال

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــْدَرُأ اْلَعـــــــــــــــــَذاَب ِمنَْه   َتْشـــــــــــــــــَهُد َت

  

)٦٦٧(   ِ َّ ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــا: َأْربًع ـــــــــــــــــُذوٌب َعنَْه   َك

  



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٤٢  

د هنا بدرء العذاب عنها د بالعذاب الذي ُيطرأ  .احلبس: واملرا وليس املرا

عنها هو حد الزنا؛ ألن املرأة املالعنة إذا مل تالعن فإنه ال ُيقام عليه حد الزنا 

  .باللعان

ة الشهادة اخلامسة أن غضب اهللا عليها  كذلك من الرشوط أن تشهد املرأ

  : إن كان من الصادقني، وهذا معنى قوله بعدما قال

ه كاذب فيام رماها به، واخلامسة قال ؛فِيَام َرَماَها   :يعني تشهد أربع مرات أ

  .اهللا عليها إن كان من الصادقني يعني أن تشهد يف املرة اخلامسة أن غضب

هو تغيري يف العبارة كام أرشنا، والذي ورَد أن ؛ إِْن َكَذَبْت  :وقول الناظم هنا

  .غضب اهللا عليها إن كان من الصادقني، كام جاء يف اآلية: تقول

ر اللعان؟   ما أ

  :يرتتب عىل اللعان إذا تم صحيًحا مسائل

ة األوىل عن الزوج؛ ألن الزوج هو سقوط حد القذف عمن؟ : املسأ

القاذف، فإن الزوج إذا العن سقط حد القذف عنه، فال ُحيد حد القذف بعد 

يعني يسقط اللعان حد  ؛ُيْسِقُط َحدَّ اْلَقْذِف َعنْهُ  :اللعان، وهذا معنى قول الناظم

  .القذف عنه؛ يعني عن الزوج

ـــــــــــــــــذَ  ـــــــــــــــــْدَرُأ اْلَع ـــــــــــــــــاَتْشـــــــــــــــــَهُد َت   اَب ِمنَْه

  

)٦٦٧(   ِ َّ ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــا: َأْربًع ـــــــــــــــــُذوٌب َعنَْه   َك

  

ـــــــْد َأْفَصـــــــَحْت    ِفـــــــيَام َرَماَهـــــــا، َخاِمًســـــــا َق

  

)٦٦٨(   َّ ــــــــــــــــــــ بَِغَضـــــــــــــــــــــِب ا   َا إِْن َكــــــــــــــــــــــَذَبْت َهلـَـ

  



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٤٣  

ر الثاين  ة ب. انتفاء نسب الولد إن نفاه: األ ت املرأ ولٍد بعد املالعنة إذا أ

وكان هذا الرجل قد نفى هذا الولد يف اللعان فإنه ينتفي عنه، وهذا معنى قول 

يعني إن كان قد نفاه يف اللعان، فإنه ؛ َفىنَ  ْفِل إِْن َكانَ ْسَبُة َذاَك الطِّ نِ  ىَتفَ نْ َوا :الناظم

ناء شهاداته أن هذا الولد  ليس ينتفي نسبه، كيف ينفيه يف اللعان؟ يقول يف أ

  .مني

ر هذا الثالث سيأيت يف الدرس القادم، وهو  ًضا من اآلثار، نعم األ هذا أ

ًضا عىل اللعان إذا تم الفرقة املؤبدة بني  الفراق املؤبد بني الزوجني، فيرتتب أ

ًدا حتى لو نكحت زوًجا  د، ال حتل له أ الزوجني فتكون حمرمة عليه إىل األ

  .غريه

أل اهللا عز وجل أن يفقهنا يف الدين، وصىل اهللا هذا ما يتعلق باللعان، ونس

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٤٤  

  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢٦() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٢٤: رقم الدرس

ـــــــــــــــ ِمنْــــــــــــــُه َواْلـــــــــــــــ  ََوملْ  ، َأْو ُيَرسَّ ـــــــــــــ  )٦٧٠(  ـُيِقــــــــــــــرَّ ـــــــــــــٍد َحَصـــــــــــــْل ـ ِي ُق ِمـــــــــــــنُْهَام بَِتْأ   ِفَرا

ـــــــــــــــــــــــــ َزَمـــــــــــــــــــــــــنٍ  َتـــــــــــــــــــــــــَربٌُّص ِيفِ  دِ ُحمَ ِق َزْوٍج، َحــــــــدِّ   )٦٧١(  دَّ ــــــــا َعــــــــَىل ِفــــــــَرا ًع   دِ َرشْ

َة، َوْهـــــــــــــَي َتْلــــــــــــــ ــــــــــــــــلِّ   )٦٧٢(  َزمُ بِـــــــــــــَذلَِك اْلِعـــــــــــــدَّ   ُفْرَقــــــــــــــــٍة، َكــــــــــــــــَام َســــــــــــــــَتْعَلمُ  لُِك

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف حياكم اهللا وبيا بع والعرشون بعد ا كم يف هذا الدرس، وهو الرا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نبدأ فيه الكالم عن أحكام العدة بإذن اهللا 

  .عز وجل

  :طبًعا بقي معنا بيٌت من اللعان، قال الناظم

ـــــــــــــــ ِمنْــــــــــــــُه َواْلـــــــــــــــ  ََوملْ  ، َأْو ُيَرسَّ ـــــــــــــ  )٦٧٠(  ـُيِقــــــــــــــرَّ ِ ـ ُق ِمـــــــــــــنُْهَام بَِتْأ   يـــــــــــــٍد َحَصـــــــــــــْل ِفَرا

  :طبًعا كلمة

ـــــــــــــــ ِمنْــــــــــــــُه َواْلـــــــــــــــ  ََوملْ  ، َأْو ُيَرسَّ ـــــــــــــ  )٦٧٠(  ـُيِقــــــــــــــرَّ ـــــــــــــٍد َحَصـــــــــــــْل ـ ِي ُق ِمـــــــــــــنُْهَام بَِتْأ   ِفَرا

والناظم ذكر لنا فيام سبق أن املالِعن إذا نفى الولد يف اللعان ينتفي عنه 

ه أقر هبذا الولد، خالص ما عاد يقدر ينف   .يههذا الولد، إال إذا كان قد ثبت أ

هذا الولد ولدي، ثم بعد ذلك صارت له : يعني لو هو هذا الرجل قال

  .شكوك أو كالم أو كذا، فقرر أن يالعن وينفي هذا الولد

ك أقررَت به من قبل: نقول   .ما ينفعك اللعان، وال ينفعك نفي الولد؛ أل



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٤٥  

طيب لو مل يقر به لكنه ُرسّ به، بعدما ما زوجته جابت ولد، انبسط وفرح، 

ه الناس، وعمل عقيقة، وكذا، وبعد ذلك أراد أن ينفي الولد، ال ينفعه وهنأ

  .النفي، وال ُيقبل نفي الولد يف اللعان

ه أقر به   .ليش؟ أل

ه قال ايض أ ر األخري من آثار اللعان وقد ذكرناه يف الدرس ا : واأل

ِيٍد َحَصْل  ُق ِمنُْهَام بِتَْأ ؤبد بني الزوجني، يعني حيصل باللعان الفراق امل؛ َواْلِفَرا

ًدا حتى لو نكحت زوًجا غريه   .فال حتل له أ

  :إًذا قال الناظم

ـــــــــــــــ ِمنْــــــــــــــُه َواْلـــــــــــــــ  ََوملْ  ، َأْو ُيَرسَّ ـــــــــــــ  )٦٧٠(  ـُيِقــــــــــــــرَّ ـــــــــــــٍد َحَصـــــــــــــْل ـ ِي ُق ِمـــــــــــــنُْهَام بَِتْأ   ِفَرا

  :العدة

ـــــــــــــــــــــــــ َتـــــــــــــــــــــــــَربٌُّص ِيفِ  دِ َزَمـــــــــــــــــــــــــٍن ُحمَ ِق َزْوٍج، َحــــــــدِّ   )٦٧١(  دَّ ــــــــا َعــــــــَىل ِفــــــــَرا ًع   دِ َرشْ

َة، َوْهـــــــــــــَي َتْلــــــــــــــبِـــــــــــــذَ  ــــــــــــــــلِّ   )٦٧٢(  َزمُ لَِك اْلِعـــــــــــــدَّ   ُفْرَقــــــــــــــــٍة، َكــــــــــــــــَام َســــــــــــــــَتْعَلمُ  لُِك

تعريف : أوًال . الكالم عن العدة يف مسائل. اآلن الناظم يتكلم عن العدة

  ما هي العدة؟. العدة

طبًعا يكون من قبل الزوجة، وهلذا . هي الرتبض املحدود رشًعا: العدة

  :قال الناظم

ـــــــــــــــــــــــــزَ  َتـــــــــــــــــــــــــَربٌُّص ِيفِ  دِ َمـــــــــــــــــــــــــٍن ُحمَ ِق َزْوٍج، َحــــــــدِّ   )٦٧١(  دَّ ــــــــا َعــــــــَىل ِفــــــــَرا ًع   دِ َرشْ

  ما حكم العدة؟
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  :قال

ةَ  دِ َحدِّ  يعني حدد العدة بذلك، يعني اجعل هذا هو حد العدة،  ؛بَِذلَِك اْلِعدَّ

  .يعني تعريف العدة

  :ما حكم العدة؟ العدة حكمها أهنا واجبة، وهلذا قال الناظم

وسيبني، يعني كل فرقة، هل هو عىل  ؛ُفْرَقٍة، َكَام َسَتْعَلمُ  لُِكلِّ  َزمُ َوْهَي َتلْ 

ة غري  ه فيه فرقة ال عدة فيها، مثل فرقة املرأ إطالقه؟ ما هو عىل إطالقه؛ أل

املدخول هبا وغري املخلو هبا، فإنه إذا طلقها الزوج قبل الدخول واخللوة فال 

  .عدة عليها، لكن هذا يف اجلملة؛ يعني يف األغلب

  .ُفْرَقٍة، َكَام َسَتْعَلمُ  لُِكلِّ  َزمُ َوْهَي َتلْ  :قال

  .وستعلم بعد ذلك

جتب للفرقة، وسنبني إن شاء اهللا ما هي الفرقة التي : متى جتب؟ نقول

  .جتب هلا وما هي الفرقة التي ال جتب هلا

هذا الكالم إمجاًال عن العدة، واُهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

ه و   .صحبه أمجعنيوعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢٧() ءُ األربعا(: يوم - ٢٢٥: رقم الدرس

ــــــــــــــْريِ   )٦٧٣(  ِق ْإلْطــــــــــَال َتْعَتــــــــــدُّ لِْلَمــــــــــْوِت َعــــــــــَىل ا ــــــــــــــَالِق : هِ َوَغ   َكاْلَفْســــــــــــــِخ َوالطَّ

ــــــــــاَن بَ  ــــــــــإِْن َك ــــــــــطْ َد وَ ْع ــــــــــَوةِ ِئ ـــــــــِت   )٦٧٤(  ِه َأْو َخْل ْبِ ـــــــــِه ُعْمـــــــــًرا َأ ـــــــــْع ُقـــــــــْدَرٍة َعَليْ   َم

ُة َذاِت  ٌة ِيفِ َمجِ   )٦٧٥(َوْضــــــــــــــــــُع : ْمــــــــــــــــــلِ اْحلَ  ِعــــــــــــــــــدَّ   ُكــــــــــــــــــــــــلِّ  يِعـــــــــــــــــــــــِه، َذا ِعــــــــــــــــــــــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو اخلامس والعرشون بعد ا

يل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أسباب يف رشح النظم اجل

  .العدة ثم عن عدة احلامل

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ــــــــــــــَىل ا ــــــــــــــْوِت َع ــــــــــــــدُّ لِْلَم ــــــــــــــَال َتْعَت   ِق ْإلْط

  

ــــــــــــــــــــَالِق : هِ َوَغــــــــــــــــــــْريِ   )٦٧٣(   َكاْلَفْســــــــــــــــــــِخ َوالطَّ

  ِه َأْو َخْلــــــــــــــَوةِ ِئــــــــــــــطْ َد وَ ْعــــــــــــــإِْن َكــــــــــــــاَن بَ   

  

ـــــــــــــِت َمـــــــــــــْع ُقـــــــــــــْدَرٍة   )٦٧٤( ْبِ   َعَلْيـــــــــــــِه ُعْمـــــــــــــًرا َأ

ُة َذاِت اْحلَ    ـــــــــدَّ ـــــــــلِ ِع ـــــــــلِ َوْضـــــــــُع اْحلَ : ْم   ْم

  

ٌة ِيفِ َمجِ   )٦٧٥( ــــــــــــــــــــــــــــدَّ ــــــــــــــــــــــــــــِه، َذا ِع ــــــــــــــــــــــــــــلِّ  يِع   ُك

طيب، أوًال نتكلم يف العدة بعدما ذكرنا تعريفها، نتكلم اآلن عن أسباب   

  :العدة، أسباب العدة ثالثة

عني املرأة إذا ُتويف ي. السبب األول من أسباب العدة هو وفاة الزوج مطلًقا

  .عنها زوجها فإنه جيب عليها أن تعتد بسبب الوفاة



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٤٨  

ء خال هبا أو مل : وقولنا ء دخل هبا أو مل يدخل هبا، سوا مطلًقا هنا يعني سوا

  .ِق ْإلْطَال َتْعَتدُّ لِْلَمْوِت َعَىل ا: خيل هبا، وهذا معنى قول الناظم

لمفارقة يف احلياة بعد طيب، غري املوت، هل فيه عدة؟ نعم، تكون العدة ل

الوطء، إذا حصل الوطء فإنه جيب العدة منه مطلًقا، إذا حصلت الفرقة بعد 

  .الوطء فتجب العدة بذلك مطلًقا

دنا بمطلًقا هنا قبل الدخول : وليش قلنا مطلًقا بالنسبة للوطء؟ وليس مرا

ه ال ُيتصور إال بعد الدخول، لكن املقصود أن الوطء إذا حصل  أو بعده؛ أل

ء كان هذا الوطء وطَء نكاٍح أو كان وطَء شبهٍة، أو  فإنه جتب العدة منه سوا

  .كان وطًء حمرًما، فإنه جتب العدة منه

املرأة إذا دخل هبا زوجها فإنه إذا طلقها، ُفسخ النكاح فالبد : مثال ذلك

أن تعتقد، هذا مثال عىل إيش؟ الوطء بالنكاح، وقد يكون يف وطء الشبهة، كام 

امرأة يظنها أجنبية فبانت أخته من الرضاع، تبني له أهنا أخته من  لو تزوج

ة بعد  الرضاع، ثم فّرق احلاكم بينهام بعدما وطئ، فإنه جيب عىل هذه املرأ

ه حصل الوطء يف . املفارقة أن تعتد، ما تروح تتزوج علطول ثاين يوم ليش؟ أل

إنه البد أن تعتد وطء شبهة، وكذلك والعياذ باهللا إذا حصل الوطء املحرم، ف

  .منه بعد ذلك قبل أن تتزوج

  . طيب، إًذا هذا السبب الثاين

  .فرقة زوٍج يمكن وطؤه بعد اخللوة: السبب الثالث من أسباب العدة
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ًضا هذه الفرقة يف احلياة، املقصود هبا الفرقة يف احلياة، يعني إذا طلقها أو  أ

  .ُفسخ النكاح من قبل الزوج

إًذا جتب العدة باخللوة حتى لو مل حيصل . لوةطيب، يمكن وطؤه بعد اخل

ام امللكة خال هبا، وصار  الدخول، يعني إذا خال هبا، مثل ما يسمونه اآلن يف أ

ُيغلق الباب عليهم، فحصلت الفرقة، فالبد أن تعتد، سواء حصلت الفرقة 

ة إذا كان هذا  بخلٍع أو طالٍق أو فسٍخ أو نحو ذلك، فالبد أن تعتد هذه املرأ

الذي يمكن وطؤه هو ابن : لزوج يمكن وطؤه يعني رجل بالغ، أو يقولونا

  .عرش، أو أكثر، وأما ما دون العرش فهذا ال يمكن وطؤه

  .هِ َوَغْريِ  :هذا معنى قول الناظم

ا قال إًذا العدة جتب بالوفاة وجتب . ، يعني غري املوتهِ َوَغْريِ  :شوف 

ًضا يف احل   .هِ ئِ طْ َد وَ عْ إِْن َكاَن بَ  ،زوجياة كالفسخ والطالق من قبل الأ

ظاهر الكالم أن هذا يف حق الزوج، وهو ؛ هِ ئِ طْ َد وَ عْ إِْن َكاَن بَ : وقوله

ة  ًضا حتى لو مل يكن يف حق زوج كام لو ُفرق بني رجل وامرأ صحيح، لكنه أ

ما يدري أهنا أخته من الرضاع، وُفرق بينهام، أو يظنها .. بعدما دخل هبا، يظن

ًضا بعد هذا الوطء أن تعتد زوجته وبانت   .بخالف ذلك أو نحو، فإنه جيب أ

يعني أو خلوٍة مع قدرة هذا الرجل أو ؛ َمْع ُقْدَرٍة َعَليْهِ  َأْو َخْلَوةِ  :كذلك قال

هذا الزوج عىل الوطء، أما اخللوة إذا مل تكن بزوج فإهنا ال توجب العدة، 

  .فاخللوة باألجنبية ال توجب العدة
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ه قد حيصل كذلك اخللوة بز وج ال يمن وطؤه، وقد بينا أول يف النكاح أ

ق  الزواج بني الصغار، فهذا إذا حصلت به اخللوة فإنه ال يوجب العدة، بالفرا

  .بعده

ْبِِت  :قال   َمْع ُقْدَرٍة َعَليِْه ُعْمًرا َأ

ْبِِت : يعني إيش ت ؛ ُعْمًرا َأ يعني إذا كان هذا الزوج عمره عرش سنوا

عليه عمًرا يعني أن يكون عمره يف عمر َمن يمكن الوطء،  فصاعًدا، مع قدرةٍ 

  .َمن يمكنه الوطء

ْبِِت  يعني يف عمر َمن يقدر عىل الوطء، وهو كام بينا ؛ َمْع ُقْدَرٍة َعَليِْه ُعْمًرا َأ

  .ابن عرش سنوات أو أكثر

ثم قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف بيان مدة العدة، ما هي مدة العدة؟ 

د، ويمكن أن نجعل املعتدات أربع واحلالة  املعتدات ست كام قال صاحب الزا

  .اخلامسة والسادسة نجعلها من الرتبص

ُة َذاِت  :فاحلامل عدها بوضع احلمل، قال. احلامل: األول من املعتدات ِعدَّ

  .ْملِ َوْضُع اْحلَ : ْملِ اْحلَ 

أي  إًذا املرأة احلامل إذا مات عنها زوجها أو طلقها أو ُفسخ النكاح أو

سبب من أسباب املوجبة للعدة ُوجد، وكانت حامًال، فوضعت احلمل فإن 

  .عدهتا تنقيض بذلك؛ أي بوضع احلمل
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ُة َذاِت اْحلَ  :وقال الناظم يعني إيش مجيعه؟ يعني لو ؛ يِعهِ َمجِ  ْملِ َوْضُع اْحلَ : ْملِ ِعدَّ

م أكثر من ولٍد يف بطنها، فهل تنقيض العد ة بوضع كانت احلامل مثًال عندها توأ

  األول والثاين والثالث إذا كان فيه؟: األول أو بوضع اجلميع

  ال تنقيض العدة إال بوضع مجيع احلمل، واضح؟: نقول

والبد أن يكون هذا احلمل قد تبني فيه خلُق إنسان، أما لو كان نطفة مثًال 

  .يف أول احلمل، مل يتبني فيها خلق إنسان، فإنه ال تنقيض العدة بوضعها

ٌة ِيفِ ذَ  :قال ٌة ِيفِ  يعني إيش؛ ُكلِّ  ا ِعدَّ   ؟ُكلِّ  َذا ِعدَّ

ء  واع العدة سوا يعني هذا الذي هو وضع احلمل عدة احلامل يف كل أ

  .كانت عدة وفاة أو عدة طالق أو غري ذلك

املتوىف عنها زوجها، وسيأيت إن شاء اهللا بياُن عدهتا، وهي : ومن املعتدات

ام   .أربعة أشهر وعرشة أ

ء، وهي التي حتيض وعدهتا ثالثة قروء وكذلك ذات   .األقرا

وكذلك اآليسة والصغرية، وعدهتا ثالثة أشهر، وهذا سيأيت معنا إن شاء 

ه وصحبه  اهللا يف الدرس القادم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .أمجعني، واحلمُد هللا رب العاملني



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٥٢  

  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٢٨() اخلميس(: يوم - ٢٢٦: رقم الدرس

ــــــــــــ ــــــــــــْن ُت ةُ  ّيفِ وُ َوَم ــــــــــــدَّ ــــــــــــا َفاْلِع ـــــــــــــــةُ  مَّ َعــــــــــــــُة اْألَْشـــــــــــــــُهِر ُثــــــــــــــَأْربَ   )٦٧٦(  َزْوُجَه   َعْرشَ

ــــــــــــــْريِ  ِت َحاِمــــــــــــــٍل ِمــــــــــــــَن اْحلُــــــــــــــ لَِغ ا ــــــــــــــــــــــ  )٦٧٧(  رَّ ــــــــــــــــــــــٌة بِنِْصــــــــــــــــــــــِف َذاَك َت   ِيت اَوَأَم

ُة ُفْرَقــــــــــــــــــــٍة بِــــــــــــــــــــَال َممَــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدَّ   َكـــــــــــــــــــــاِمَالِت  ءِ َثَالَثـــــــــــــــــــــُة اْألَْقـــــــــــــــــــــَرا   )٦٧٨(  اِت ِع

  .ة اهللالسالم عليكم ورمح

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السادس والعرشون بعد ا

يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة 

ء مسائل العدة، نتكلم عن عدة املتوىف   .عنها زوجها، وعدة ذات األقرا

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــ ــــــــــــْن ُت ةُ  ّيفِ وُ َوَم ــــــــــــدَّ ــــــــــــا َفاْلِع ـــــــــــــــةُ  مَّ َعــــــــــــــُة اْألَْشـــــــــــــــُهِر ُثــــــــــــــَأْربَ   )٦٧٦(  َزْوُجَه   َعْرشَ

ــــــــــــــْريِ  ِت َحاِمــــــــــــــٍل ِمــــــــــــــَن اْحلُــــــــــــــ لَِغ ا ــــــــــــــــــــــ  )٦٧٧(  رَّ ــــــــــــــــــــــٌة بِنِْصــــــــــــــــــــــِف َذاَك َت   ِيت اَوَأَم

ُة ُفْرَقــــــــــــــــــــٍة بِــــــــــــــــــــَال َممَــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدَّ   َكـــــــــــــــــــــاِمَالِت  ءِ َثَالَثـــــــــــــــــــــُة اْألَْقـــــــــــــــــــــَرا   )٦٧٨(  اِت ِع

ايض أن املعتدات عندنا احلامل، وعندنا  املعتدات سبق يف الدرس ا

ء من غري احلوامل، وعندنا اآليسة  املتوىف عنها زوجها، وعندنا ذات األقرا

  .والصغرية



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٥٣  

املعتدات منهم َمن تعتد بوضع : وهنا نعيد ترتيبها بشكل آخر، فنقول

ه يعني احلمل، عدهتا بو ضع احلمل، سواء طال ذلك أو قرص، يعني حتى لو أ

  .يف أول احلمل مات زوجها فإهنا تعتد إىل آخر احلمل، ممكن يكون تسعة أشهر

وقد سبق ذلك يف . طيب، َمن التي عدهتا بوضع احلمل؟ هي احلامل

ايض   .الدرس ا

ام: أما الثاين تويف َمن هي؟ هي التي . فَمن عدهتا أربعة أشهر وعرشة أ

   :عنها زوجها، وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله

ــــــــــــ ــــــــــــْن ُت ةُ  ّيفِ وُ َوَم ــــــــــــدَّ ــــــــــــا َفاْلِع ـــــــــــــــةُ  مَّ َعــــــــــــــُة اْألَْشـــــــــــــــُهِر ُثــــــــــــــَأْربَ   )٦٧٦(  َزْوُجَه   َعْرشَ

اِت َحاِمٍل ِمَن اْحلُ  لَِغْريِ    .ألن احلامل عدهتا بوضع احلمل؛رَّ

اِت َحاِمٍل ِمَن اْحلُ  لَِغْريِ    .رَّ

نها زوجها تكون إيش؟ إذا مل تكن حامًال تكون هذا عدة احلرة املتوىف ع

ام، وأما إذا كانت أمة فعدهتا عىل النصف من ذلك، قال  :أربعة أشهر وعرشة أ

ام؛ ِيت اَوَأَمٌة بِنِْصِف َذاَك تَ    .فتصري عدهتا كم؟ تصري عدهتا شهرين ومخسة أ

ًضا عندنا من املعتدات، َمن عدهتا ثالثة قروء ء؟ يعني إيش ثالثة قرو. أ

  :يعني ثالث حيضة، تعتد ثالت حيض

احليضة األوىل، ثم تطهر، ثم تعتد احليضة الثانية، ثم تطهر، ثم تعتد 

احليضة الثالثة، فإذا طهرت من احليضة الثالثة فقد انقضت عدهتا، وهي ذات 

ء املفارقة يف احلياة؛ يعني التي فارقها زوجها يف احلياة؛ يعني بطالق مثًال،  األقرا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٥٤  

و نحو ذلك، وأما املفارقة يف املامت فسبق معنا هي املتوىف عنها بفسٍخ، أ

  :زوجها، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله

ُة ُفْرَقــــــــــــــــــــٍة بِــــــــــــــــــــَال َممَــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــدَّ   َكـــــــــــــــــــــاِمَالِت  ءِ َثَالَثـــــــــــــــــــــُة اْألَْقـــــــــــــــــــــَرا   )٦٧٨(  اِت ِع

َمن هي؟ . هذا بالنسبة َملن هلا حيٌض، فيه امرأة أو معتدة عدهتا ثالثة أشهر

  .صغريةهي اآليسة وال

ًضا ال حتيض، فتعتد باألشهر،  الصغرية ال حتيض واآليسة من امليحض أ

  .وهذا الذي ذكره اهللا عز وجل يف كتابه

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٥٥  

  ) ١٤٣٧/ رجب /  ٣٠() السبت(: يوم - ٢٢٧: رقم الدرس

ــــــــــــذَ  ــــــــــــــ ءٍ اِت َأْقــــــــــــــَرا لـِـ ِت ِمــــــــــــــَن اْحلُ ا ِيت َءاِألََمــــــــــــــــٍة ُقــــــــــــــــرْ   )٦٧٩(  رَّ ــــــــــــــــا الــــــــــــــــالَّ   ِن، َأمَّ

َمــــــــاـــــــــ  )٦٨٠(  ـَيِئْســـــَن َأْو َمـــــا ِحْضـــــَن َفالثََّالَثـــــُة اْلـــــ ِن لِْإلِ ــــــــْهَرا   ُقــــــــْل  ءِ َأْشُهِر، َوالشَّ

ـــــا ـــــ عِ َوِالْرتَِف ـــــمْ اْحلَ ـــــا ُعلِ   مّ بَِســـــــــــــَبٍب َفـــــــــــــاحلَْوَل َكـــــــــــــاِمًال ُتـــــــــــــتِ   )٦٨١(  يِْض ُدوَن َم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس السابع والعرشون بعد 

ائتني يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

قة يف احلياة، يعني املرأة التي فارقها زوجها يف احلياة، وليس يف عدة املفار

  .املوت

  ما حكمها؟

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــــ ءٍ لـِـــــــــــــَذاِت َأْقــــــــــــــَرا  ِت ِمــــــــــــــَن اْحلُ ا ِيت َءاِألََمــــــــــــــــٍة ُقــــــــــــــــرْ   )٦٧٩(  رَّ ــــــــــــــــا الــــــــــــــــالَّ   ِن، َأمَّ

َمــــــــاَأْشُهِر، َوالـــــــــ  )٦٨٠(  ـَيِئْســـــَن َأْو َمـــــا ِحْضـــــَن َفالثََّالَثـــــُة اْلـــــ ِن لِْإلِ ــــــــْهَرا   ُقــــــــْل  ءِ شَّ

ـــــا ـــــ عِ َوِالْرتَِف ـــــمْ اْحلَ ـــــا ُعلِ   بَِســـــــــــــَبٍب َفـــــــــــــاحلَْوَل َكـــــــــــــاِمًال ُتـــــــــــــتِمّ   )٦٨١(  يِْض ُدوَن َم

املفارقة يف احلياة؛ إما أن تكون من ذوات األقراء يعني تكون املرأة هذه هلا 

ء ء، األقرا . مجع قرء، والقرء هو احليض عىل املذهب: حيض، ذوات األقرا

  .هو احليضة: لقرءا



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٥٦  

ء إن كانت حرة فعدهتا ثالثة قروء، وهذا ذكره الناظم يف  فذات األقرا

  :البيت السابق، واختتمه يف بداية الدرس حيث قال

اِت ِمَن اْحلُ  ءٍ لَِذاِت َأْقَرا  ِمَن  ءٍ لَِذاِت َأْقَرا  .اليل هو إيش؟ ثالثة قروء ،رَّ

اِت اْحلُ  ء التي حت ،رَّ   . يض كانت أمة، فإن عدهتا قرآنوأما إذا كانت ذات األقرا

ن، وهذا معنى قول الناظم: قرآن ِألََمٍة  :يعني قرء وقرء، هي تعتد قرأ

  .تثنية قرء: قرآن، نِ َءاُقرْ 

وأما اآليسة والصغرية فإن عدهتا إن كانت حرة ثالثة أشهر، وإن كانت 

ِيت  :أمة فعدهتا شهران، قال الناظم ا الالَّ اليل هي الصغرية ؛ ْضنَ َيئِْسَن َأْو َما حِ  َأمَّ

َما، بالنسبة للحرة؛ اْألَْشُهرِ  َفالثََّالَثةُ  ،التي مل حتض ِن لِْإلِ ْهَرا يعني ؛ ُقْل  ءِ َوالشَّ

  .بالنسبة لألمة شهران

ة  ثم انتقل بعد ذلك إىل َمن ارتفع حيضها ومل تدِر سببه، كم تعتد؟ امرأ

ء و ء، هي يف األصل من ذوات األقرا لكن حيضها ارتفع كانت من ذوات األقرا

فجأة، فكيف تعتد؟ وهي ال تعلم ما السبب؟ هل هو مرض، هل هو محل، ما 

  تدري، ما احلكم؟

َمن ارتفع حيضها ومل تدِر سببه إن كانت حرة فعدهتا سنة، ليش سنة؟ 

  .تسعة أشهر احتياًطا الحتامل احلمل، وثالثة أشهر إليش؟ للعدة: يقولون

ثة اثنا عرش، اليل هي اثنا عرش شهًرا فيكون املجموع كم؟ تسعة زائد ثال

  .التي هي السنة
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، وهذا  وأما إن كانت أمة فتنقص شهًرا واحًدا، تصري إحدى عرش شهًرا

  :معنى قول الناظم

ـــــا ـــــ عِ َوِالْرتَِف ـــــمْ اْحلَ ـــــا ُعلِ   بَِســـــــــــــَبٍب َفـــــــــــــاحلَْوَل َكـــــــــــــاِمًال ُتـــــــــــــتِمّ   )٦٨١(  يِْض ُدوَن َم

ا تتم احلول كامًال، السنة ارتفع احليض دون أن تعلم ما السبب، فإهن

، وهذا يبني إن شاء  كامًال، هذا إذا كانت حرة، أما إذا كانت أمة فتنقص شهًرا

  .اهللا يف بداية الدرس القادم

هذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل 

ه وصحبه أمجعني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ األول ربيع/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٢٨: رقم الدرس
تِــــــــــــــــ ، َوالَّ   ِي َوَأَمــــــــــــــــٌة َتــــــــــــــــنُْقُص َشــــــــــــــــْهًرا

  

ة َتــــــــــــــــــــــَزْل ِيفِ  َتْعَلــــــــــــــــــــــُم َذاَك َملْ   )٦٨٢(   اْلِعــــــــــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــُذ َأْن ُحِكـــــــــــــمْ    ْفُقـــــــــــــوِد ُمنْ ُة اْملَ   َواْمـــــــــــــَرأَ

  

ـــــــــــــــــتِمْ مَ بِ   )٦٨٣( ـــــــــــــــــاْملَْوِت ُح ـــــــــــــــــدُّ َك ـــــــــــــــــِه َتْعَت   ْوتِ

 -يــــــــــِب َكالطِّ -َتــــــــــْرُك َدَواِعــــــــــي اْلــــــــــَوْط   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ    ُرِس

ـــــــــــــِزمْ  اَدَها، ِيفِ إِْحـــــــــــــدَ   )٦٨٤( ـــــــــــــْوِت َل ِة اْملَ   ِعـــــــــــــدَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثامن والعرشون بعد 

ائتني يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم  فيه بإذن اهللا عز وجل عن ا

ة اإلحداد   .الرتبص مع العدة، ومسأ

ة هذه زيادة عىل العدة  إيش معنى الرتبص مع العدة؟ الرتبص يعني أن املرأ

  .عليها أن تنتظر غري العدة، واإلحداد سيأيت ذكره إن شاء اهللا

  :قال الناظم وفقه اهللا
تِــــــــــــــــ ، َوالَّ   ِي َوَأَمــــــــــــــــٌة َتــــــــــــــــنُْقُص َشــــــــــــــــْهًرا

  

ــــــــــــــــــــــ  )٦٨٢( ة َتــــــــــــــــــــــَزْل ِيفِ  ُم َذاَك َملْ َتْعَل   اْلِعــــــــــــــــــــــدَّ

ـــــــــــــُذ َأْن ُحِكـــــــــــــمْ    ْفُقـــــــــــــوِد ُمنْ ُة اْملَ   َواْمـــــــــــــَرأَ

  

ـــــــــــــــــتِمْ مَ بِ   )٦٨٣( ـــــــــــــــــاْملَْوِت ُح ـــــــــــــــــدُّ َك ـــــــــــــــــِه َتْعَت   ْوتِ

  :اإلحداد  
 -يــــــــــِب َكالطِّ -َتــــــــــْرُك َدَواِعــــــــــي اْلــــــــــَوْط 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمْ    ُرِس

ـــــــــــــِزمْ  إِْحـــــــــــــَداَدَها، ِيفِ   )٦٨٤( ـــــــــــــْوِت َل ِة اْملَ   ِعـــــــــــــدَّ

َمن ارتفع حيضها وهذه : احلالة األوىل: زم يف أحوالالرتبص مع العدة يل  

  :هلا صورتان
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فإن مل تعلم . إذا مل تعلم سببه، هذه التي ترتبص مع العدة: الصورة األوىل

سبب ارتفاع احليض، إن كانت حرة فعدهتا سنة كام بينا سابًقا يف الدرس 

ايض، تسعة أشهر للحمل وثالثة أشهر للعدة، وإن كانت أمة فإهن ا تنقص ا

، وهذا معنى قول الناظم   .َوَأَمٌة َتنُْقُص َشْهًرا  :شهًرا

، تسعة أشهر ت ، يصري عندنا إحدى عرش شهًرا نقص من السنة شهًرا

ه ال فرق بني األمة واحلرة يف موضوع احلمل،  للحمل بالنسبة لألمة؛ أل

  .وشهران للعدة

احليض، وأما إن علمت سببه، ارتفع احليض وعلمت ما هو سبب ارتفاع 

إن علمت : واهللا هذا بسبب مرض، بسبب رضاع، بسبب كذا، فنقول: قالوا هلا

  .سببه فإهنا تبقى يف العدة حتى يعود احليض

تبقى يف العدة حتى يعود احليض : طيب إذا واهللا طول املوضوع؟ يقولون

ء ثالث حيض   .فتعتد به عدة ذات األقرا

  .ثة أشهرأو حتى تبلغ سن اإلياس، فتعتد عدة اآليسة ثال

َمن ارتفع حيضها وعلمت سبب ارتفاعه، تعتد إىل أن يعود احليض : نقول

  .فتعتد به، أو تبلغ سن اإلياس فتعتد عدته، وهي ثالثة أشهر بالنسبة لآليسة

ة املفقود   .ثم بعد ذلك ننتقل إىل امرأ

يات، قال الناظم تِ  :طيب، األ   .ةاْلِعدَّ  َتَزْل ِيفِ  َتْعَلُم َذاَك َملْ  ِي َوالَّ
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التي تعلم ذاك، تعلم إيش؟ تعلم سبب ارتفاع احليض، مل تزل يف عدهتا 

حتى إيش؟ حتى يعود احليض فتعتد به، أو تبلغ سن اإلياس وتعتد عدة 

  .اآليسة

امرأة املفقود تعتد عدة الوفاة، لكن متى : ثم ذكر بالنسبة المرأة املفقود

  .وتهتبدأ عدة الوفاة؟ منذ ُفقد زوجها؟ ال، منذ حكم بم

ة يذكرها العلامء رمحهم اهللا تعاىل، متى ُحيكم بموت املفقود؟  وهذه مسأ

ة زوجها واهللا سافر، راح عىل بلٍد من البلدان، ومل تعلم خربه، انقطعت  امرأ

إن كان هذا السفر غالبه : أخباره، طيب، تبغى تتزوج، ماذا تصنع؟ يقولون

: فإهنا تتنتظر كم سنة؟ يقولون اهلالك، سافر إىل بلٍد فيها قتال، متوقع املوت،

تنتظر أربع سنوات منذ ُفقد، يعني اتصل عليهم انقطعت أخباره، ينتظرون 

أربع سنوات منذ ُفقد، وإن كان السفر غالبه السالمة، فتسعون سنًة منذ ُفقد؟ 

  .ال، منذ ُولد، هذا يعني ذكره أهل العلم هنا يف هذا املوضع

ة املفقود ت عتد عدة الوفاة منذ حيكم من الوقت الذي إًذا املقصود أن امرأ

   :حيكم القايض بموته، وهذا معنى قول الناظم
ـــــــــــــُذ َأْن ُحِكـــــــــــــمْ  ْفُقـــــــــــــوِد ُمنْ ُة اْملَ   َواْمـــــــــــــَرأَ

  

ـــــــــــــــــتِمْ مَ بِ   )٦٨٣( ـــــــــــــــــاْملَْوِت ُح ـــــــــــــــــدُّ َك ـــــــــــــــــِه َتْعَت   ْوتِ

  .يعني تعتد كعدة الوفاة  
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ة اإلحداد، واإلحداد هذا خي ة ثم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل مسأ تص باملرأ

يف العدة إذا كانت عدة وفاة، املتويف عنها زوجها، ما هو اإلحداد، عّرفها 

   :الناظم بقوله
ـــــــــَوْط  ـــــــــْرُك َدَواِعـــــــــي اْل   ُرِســـــــــمْ  -يـــــــــِب َكالطِّ -َت

  

ــــــــــــــــــــِزمْ  إِْحــــــــــــــــــــَداَدَها، ِيفِ   )٦٨٤( ــــــــــــــــــــْوِت َل ِة اْملَ   ِعــــــــــــــــــــدَّ

  ما هو اإلحداد؟  

ة دواعي الوطء، كالطيب، يقول: اإلحداد هو أن ترتك كل : ونهو ترك املرأ

ما يدعو إىل نكاحها، ويرغب يف النظر إليها، طيب، زينة، مالبس فيها جذب 

ظار، كل هذا جتتنبه املرأة يف حالة اإلحداد، واإلحداد يكون متى؟ يف أي  لأل

ع العدد؟ وا   أ

  :إنام يكون يف عدة املوت، قال الناظم
ـــــــــَوْط  ـــــــــْرُك َدَواِعـــــــــي اْل   ُرِســـــــــمْ  -يـــــــــِب َكالطِّ -َت

  

ــــــــــــــــــــِزمْ  إِْحــــــــــــــــــــَداَدَها، ِيفِ   )٦٨٤( ــــــــــــــــــــْوِت َل ِة اْملَ   ِعــــــــــــــــــــدَّ

  
ف: ُرِسمْ  هذا التعريف هو تعريف اإلحداد، ومتى يلزم اإلحداد؟ . يعني ُعرِّ

إنام يلزم اإلحداد يف عدة املوت؛ ألن اإلحداد يف عدة الطالق ال يلزم، وسيأيت 

فإنام جيب  معنا إن كان الطالق إن كانت بائنًا فُيباح هلا أن حتد، وأما الوجوب

  .فقط عىل املتوىف عنها زوجها

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٢٩: رقم الدرس
ُة ِذي ِيفِ  ـــــــــــــــــــــَزُم اْلِعـــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــزِ  َوَتْل   لِ اْملَنْ

  

ـــــــــــــــــــــــ  )٦٨٥( ـــــــــــــــــــــــلِ إِالَّ لِنَْحـــــــــــــــــــــــِو اْخلَ   ْوِف َفْلَتنَْتِق

ــــــــــــــاِئٍن ِمــــــــــــــَن اْلــــــــــــــ     ـَوَجــــــــــــــاَز إِْحــــــــــــــَداٌد لَب

  

  ، َوَلــــــــْيَس ُســـــــــنًَّة َحْيــــــــُث َحَصـــــــــْل َحيِّ ـــــــــ  )٦٨٦(

ـــــــــــبَ  يٍّ َمـــــــــــصُّ َصـــــــــــبِ      نْ ُدوَن َحـــــــــــْوَلْنيِ اللَّ

  

ـــــَن احلَ   )٦٨٧( ـــــَاَب ِم ـــــبَ  ،عٌ ْمـــــِل، َرَضـــــاث   نْ َواْحِس

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو التاسع والعرشون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن أحكام 

  .اإلحداد ثم عن تعريف الرضاع

  :قه اهللا تعاىلقال الناظم وف
ُة ِذي ِيفِ  ـــــــــــــــــــــَزُم اْلِعـــــــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــــــِزلِ  َوَتْل نْ   اْملَ

  

ـــــــــــــــــــــــ  )٦٨٥( ـــــــــــــــــــــــلِ إِالَّ لِنَْحـــــــــــــــــــــــِو اْخلَ   ْوِف َفْلَتنَْتِق

ــــــــــــــاِئٍن ِمــــــــــــــَن اْلــــــــــــــ     ـَوَجــــــــــــــاَز إِْحــــــــــــــَداٌد لَب

  

  ، َوَلــــــــْيَس ُســـــــــنًَّة َحْيــــــــُث َحَصـــــــــْل َحيِّ ـــــــــ  )٦٨٦(

  :الرضاع  
ـــــــــــبَ  يٍّ َمـــــــــــصُّ َصـــــــــــبِ    نْ ُدوَن َحـــــــــــْوَلْنيِ اللَّ

  

ـــــَن احلَْمـــــِل، َرَضـــــاثـــــَاَب   )٦٨٧( ـــــبَ  ،عٌ ِم   نْ َواْحِس

ايض : أحكام اإلحداد. نبدأ باإلحداد: أوًال    سبق معنا يف الدرس ا

بعضها، وأوهلا ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إىل نكاحها ويرغب يف النظر 

اه يف الدرس  إليها، وهذا الذي ذكره الناظم وفقه اهللا تعاىل يف البيت الذي قرأ

ايض، وهو   :قوله ا
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ـــــــــَوْط  ـــــــــْرُك َدَواِعـــــــــي اْل   ُرِســـــــــمْ  -يـــــــــِب َكالطِّ -َت

  

ــــــــــــــــــــِزمْ  إِْحــــــــــــــــــــَداَدَها، ِيفِ   )٦٨٤( ــــــــــــــــــــْوِت َل ِة اْملَ   ِعــــــــــــــــــــدَّ

إًذا ما هو اإلحداد؟ هو ترُك الزينة والطيب وكل ما يدعو إىل نكاحها   

غب يف النظر إليها   .هذا هو اإلحداد. ويرِّ

ة الثانية وقد سبق معنا يف الدرس ، يلزم يف املنزل: مكان اإلحداد: املسأ

ًضا يف هذا الدرس ه واجب، وسيبني أ ايض أ   .ا

وجوب لزوم املنزل : إًذا اإلحداد واجب عن زوج املتوىف، ومن أحكامه

يف مدة العدة؛ يعني هذه املرأة املحدة تلزم املنزل طول فرتة العدة، يعني إيش 

اجٍة، وال خترج من ال خترج من املنزل بالنهار إال حل: تلزم املنزل؟ يقولون

  .املنزل يف الليل إال لرضورة

طيب، هذا بالنسبة للحكم الثاين، لكن إذا خافت، إن كان فيه خوف يف 

بقائها يف منزهلا، تكون يف مكاٍن خموف ووحدها وليس عندها شخص، فال 

  .بأس حينئذ إذا خافت أن تنتقل إىل مكان آمن

ُة ذِي ِيفِ َوَتْلَزُم اْلعِ  :إًذا هذا معنى قول الناظم التي هي عدة املتوىف ؛اْملَنِْزلِ  دَّ

  .وتنتقل حينئذ حيث شاءت؛ ْوِف َفْلَتنَْتِقلِ إِالَّ لِنَْحِو اْخلَ ، عنها زوجها

  ما حكمه؟. ثم ذكر الناظم بعد ذلك حكم اإلحداد

اإلحداد للمتوىف عنها زوجها واجب، وهذا الذي ذكره الناظم يف الدرس 

ايض يف قوله ِة اْملَْوِت َلِزمْ عِ  ِيفِ  :ا   .دَّ
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وأما البائن باحليض، فإنه جائز، يعني امرأة طلقها زوجها ثالًثا عىل سبيل 

املثال فإنه جيوز هلا أن حتد، لكن هذا ليس مستحبا وإنام هو جائز، وهذا معنى 

  :قول الناظم
ــــــــــــــاِئٍن ِمــــــــــــــَن اْلــــــــــــــ   ـَوَجــــــــــــــاَز إِْحــــــــــــــَداٌد لَب

  

  َحَصـــــــــْل  ، َوَلــــــــيَْس ُســـــــــنًَّة َحْيــــــــُث َحيِّ ـــــــــ  )٦٨٦(

  .يعني إذا حصل هذا ليس بمستحب ولكن مباح  

الرضاع أهيا . ثم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل بعد ذلك تعريف الرضاع

م هو مصُّ َمن دون احلولني لبنًا ثاب عن محٍل أو رشبه أو نحوه   .اإلخوة الكرا

  :وهذا الذي ذكره الناظم
ـــــــــــبَ  يٍّ َمـــــــــــصُّ َصـــــــــــبِ    نْ ُدوَن َحـــــــــــْوَلْنيِ اللَّ

  

ـــــَن احلَْمـــــِل، َرَضـــــا  )٦٨٧( ـــــَاَب ِم ـــــبَ  ،عٌ ث   نْ َواْحِس

ة األوىل: وتضمن هذا مسائل   أن الرضاع حيصل بالتقام الثدي، : املسأ

  .مص اللبن من الثدي

وحيصل برشب اللبن، وحيصل بنحو ذلك، كام لو ُعمل من اللبن جبنًا  

ًضا به معنى الرضاع الرشعي   .فأكله، حيصل أ

ًضا التعريف  أن الرضاع املؤثر هو َمن كان من رضيع دون وهنا يتضمن أ

احلولني، أما إذا رضع الصبي وكان عمره أكثر من سنتني، حولني يعني سنتني، 

  .لو رضع وهو مثًال ثالث سنوات، فهذا الرضاع ال ُيعترب رضاًعا حمرًما

ة : األمر الثالث أن يكون الرضاع للبٍن ثاب عن محٍل، يعني هذه املرأ

هلا لبن، هذا اللبن هو الذي حيصل به الرضاع املحرم، أما  ولدت، محلت، فكان
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ة.. لبن البكر م أو ال؟ : يذكر أهل العلم مسأ لو أن البكر ثاب هلا لبنًا فهل حيرِّ

ه ال حيصل به التحريم، وإنام حيصل التحريم فقط  خالف، ولكن املعتمد أ

  .باللبن الذي ثاب عن محلٍ 

  .يٍّ َمصُّ َصبِ  :هذا معنى التعريف، قال

طبًعا قول الناظم هنا صبي ال ُيقصد به الذكر فقط، يعني هو ذكره عىل 

ء كان املرتضع صبيا أو كان طفلة فال فرق،  سبيل املثال، وإال فإن الرضاع سوا

  .كلمة صبي هذه ليست مقصودة

  .يعني أقل من سنتني: دون حولني: قال

  .خرج به رضاع لبن البكر: اللبن ثاب من احلمل

  .اع، يعني هذا هو تعريف الرضاعرض: قال

تعريف الرضاع إيش هو؟ مصُّ صبي دون حولني اللبن إذا كان هذا اللبن 

  .قد ثاب من احلمل

  .نْ َواْحِسبَ  ،عٌ َرَضا :قال

وسيأيت ذكر بعض املسائل إن شاء اهللا يف الدرس القادم، واهللا أعلم، 

ه وصحبه أمجعني،  واحلمد هللا رب وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٣٠: رقم الدرس

ـــــــــــــــاْلَوُجوِر أْو َســـــــــــــــُعوطِ  ــــــــــــهُ َوَكوْ   )٦٨٨(  َكـــــــــــــــَذاَك بِ ــــــــــــوطِ َمخْ  ُن ُ ــــــــــــَن الرشُّ   ًســــــــــــا ِم

ِضـــــيُع  ـــــا ِيفِ طِ َصـــــاَر الرَّ ـــــةِ اْحلُ  ْفَلَه   َقــــــــــــــــــةِ فْ نَ  ْرِث َأْو ِيفِ إلْ ٍر، َال اَظــــــــــــــــــنَ وَ   )٦٨٩(  ْرَم

ـــــــــــْن َيُمـــــــــــوُن ِمـــــــــــْن ُأُكـــــــــــْل    َوكِْســــــــــَوٍة َوَمْســــــــــَكٍن َوَمــــــــــا ُجِعــــــــــْل   )٦٩٠(  كَِفاَيــــــــــٌة ِملَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا وعىل آ

  :أما بعد.. وااله

ائتني يف رشح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالثون بعد ا

اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط الرضاع النظم 

م، ثم عن تعريف النفقة   .املحرِّ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــاْلَوُجوِر أْو َســـــــــــــــُعوطِ  ــــــــــــهُ َوَكوْ   )٦٨٨(  َكـــــــــــــــَذاَك بِ ــــــــــــوطِ َمخْ  ُن ُ ــــــــــــَن الرشُّ   ًســــــــــــا ِم

ِضـــــيُع  ـــــا ِيفِ طِ َصـــــاَر الرَّ ـــــةِ اْحلُ  ْفَلَه   َقــــــــــــــــــةِ فْ نَ  ْرِث َأْو ِيفِ إلْ ٍر، َال اَظــــــــــــــــــنَ وَ   )٦٨٩(  ْرَم

  :النفقة

ـــــــــــْن َيُمـــــــــــوُن ِمـــــــــــْن ُأُكـــــــــــْل    َوكِْســــــــــَوٍة َوَمْســــــــــَكٍن َوَمــــــــــا ُجِعــــــــــْل   )٦٩٠(  كَِفاَيــــــــــٌة ِملَ

م، والرضاع املحرم ُيشرتط  ة الرضاع املحرِّ طيب، بدأ الناظم أوًال بمسأ

  :له عدة رشوط

ه الناظم يف البيت أن يكون يف احلولني، وهذا الذي ذكر: الرشط األول

ايض   :السابق يف الدرس ا
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أن تكون الرضاعة يف احلولني، أما إذا بلغ احلولني  ؛ُدوَن َحْوَلْنيِ  يٍّ َمصُّ َصبِ 

  .فال تكون الرضاعة بعد ذلك مؤثرة يف التحريم

ايض : الرشط الثاين أن يكون اللبن من محٍل، وقد بينا هذا يف الدرس ا

ه إذا رضع من لبِن البك ًضا . ر فال حيصل التحريم بذلكوأ وهذا ذكره الناظم أ

ايض   .يف الدرس ا
ـــــــــــبَ  يٍّ َمـــــــــــصُّ َصـــــــــــبِ    نْ ُدوَن َحـــــــــــْوَلْنيِ اللَّ

  

ـــــَن احلَْمـــــِل، َرَضـــــا  )٦٨٧( ـــــَاَب ِم ـــــبَ  ،عٌ ث   نْ َواْحِس

هناك رشٌط آخر وهو أن يتم مخس رضعات، وهذا الذي ذكره الناظم   

وطِ َمخْ  ُنهُ َوَكوْ  :عندنا يف درس اليوم يف قوله ُ   .ًسا ِمَن الرشُّ

إًذا من رشوط الرضاع املحرم أن يكون مخس رضعات، ولو كانت يف 

جملس واحد؛ يعني إذا التقم الثدي فرضع ثم تركه ثم عاد إليه ثم تركه ثم عاد 

  .مخس مرات ولو كانت يف جملس واحد حيصل التحريم بذلك.. إليه

  ؟بِاْلَوُجوِر أْو َسُعوطِ  َكَذاكَ  :طيب، ما معنى قول الناظم يف الرشط األول

التحريم ال يلزم أن يكون بمص الثدي، بل لو كان بإدخاله عن طريق 

الفم وهو الوجور، كام لو متضمض به ثم ابتلعه، أو جعله سعوًقا؛ يعني أدخله 

ف، فإنه حيصل التحريم بذلك إذا حصل مخس . حتى لو كان عن طريق األ

  .مرات

ه ال خيتص بمص  هذا ما يتعلق بذلك، وهلذا سبق معنا يف التعريف أ

  .الثدي
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ره أمران َر الرضاع املحرم، أ   :ثم ذكر أ

التحريم يعني حتريم النكاح، فال جيوز للمرتضع أن يتزوج : األمر األول

  .أمه من الرضاع وال أي ذات حمرم من الرضاع

ز النظر واخللوة والسفر معها ونحو ذلك: األمر الثاين   .املحرمية وهي جوا

  :ل الناظمقا

ِضيُع  : ، قاليف حرمة النكاح؛ ْرَمةِ اْحلُ  ِيفِ  ،يعني ولدها ؛ْفَلَهاطِ َصاَر الرَّ

النظر، اخللوة، : يعني يف املحرمية، فمن األحكام املرتتبة عىل املحرمية؛ رٍ ظَ نَ وَ 

السفر، لكنه ال يصري ابنها يف اإلرث وال يف النفقة، ال يكون ابنها فال يرث منها 

ه سيأيت معنا أن االبن  وال ترث منه، وال يكون كذلك ابنها يف أحكام النفقة؛ أل

جيب عليه أن ينفق عىل والديه، لكن ال يتناول ذلك والديه من الرضاعة، وإنام 

  .يتناول ذلك والديه من النسب

  .هذا ما يتعلق هبذا الدرس

ة النفقة، قال    :طيب، ننتقل بعد ذلك إىل مسأ

ِضـــــيُع  ـــــطِ َصـــــاَر الرَّ ـــــةِ اْحلُ  ا ِيفِ ْفَلَه   َقــــــــــــــــــةِ فْ نَ  ْرِث َأْو ِيفِ إلْ ٍر، َال اَظــــــــــــــــــنَ وَ   )٦٨٩(  ْرَم

ٍة حترم من النسب حيرم  وليس هذا خمتصا باألم من الرضاع، بل كل امرأ

مثلها من الرضاع، أمك من النسب حمرمة إًذا أمك من الرضاع حمرمة، أختك 

  .سمن النسب حمرمة إًذا أختك من الرضاع حمرمة، وعىل هذا فق
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أما مثًال بنت عمتك، أو بنت عمك من الرضاع ليست حمرمة؛ ألن بنت 

عمك أو بنت عمتك من النسب ليست حمرمة؛ يعني ال حيرم نكاحها، وليست 

  .حمرًما لك

األمر : ثم انتقل بعد ذلك إىل النفقة، النفقة تشتمل عىل ثالثة أو أربعة أمور

بع. املسكن: لثالثاألمر ا. الكسوة: األمر الثاين. الطعام: األول : األمر الرا

بع   .التوا

؛ يعني ِملَْن َيُمونُ ، كَِفاَيٌة ِملَْن َيُموُن ِمْن ُأُكْل  :وهذا ما ذكره الناظم يف قوله

  .َملن ينفق عليهم أو ملن يعوهلم

أوًال : م من إيش؟ قالما هي النفقة؟ هي كفايُة َمن يعوهلم وَمن ينفق عليه

، اليل هو الكسوة، املالبس ونحوها؛ َوكِْسَوةٍ . الطعاماألُكل؛ الذي هو ، ِمْن ُأُكْل 

  .َهاعَ بِ اتَ  َوَما ُجِعْل ، البيت الذي يسكنون فيه ؛َوَمْسَكنٍ 

  .ستأيت يف الدرس القادم َهاعَ بِ اتَ طبًعا كلمة 

بع ذلك، فعىل سبيل املثال ؛َهاعَ بِ اتَ  َوَما ُجِعْل  إذا أردنا أن نمثل : اليل هي توا

بع ذلك يمكن أن  الكتب إذا كان يدرس، طالب علم وحيتاج إىل : نقولبتوا

ًضا بأدوات التنظيف التي يتنظف هبا،  الكتب، ويمكن أن نمثل لذلك أ

  .وهكذا
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هذا ما يتعلق بأصناف النفقة، وإن شاء اهللا يف الدرس القادم نواصل 

األحكام املتعلقة بالنفقة، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل 

ه   .وصحبه أمجعني آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٧١  

  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٣١: رقم الدرس

ـــــــــــــــاعَ بِ اتَ  ـــــــــــــــَىل نَ : َه ـــــــــــــــٌة؛ َحـــــــــــــــْتٌم َع ــــــــَىل ُعــــــــْرٍف َجــــــــال  )٦٩١(  َفَق   َزْوٍج لَِزْوَجــــــــٍة َع

ــــــــ  )٦٩٢(  َوَال  -إِالَّ لِنَاِشـــــــــــــــــــــــــــــــٍز َوَبـــــــــــــــــــــــــــــــاِئٍن  ــــــــالَســــــــَفٍر َهلَــــــــ َوَمــــــــْن ِيفِ  -َل َمحْ   َا َف

ـــــــــــــُروَولِْألُُصـــــــــــــوِل و   ِفَقـــــــــــــــــــــاْ َولِْلَمَاملِيــــــــــــــــــــِك َكـــــــــــــــــــــَذاَك أَ   )٦٩٣(  ُمْطَلَقـــــــــــــا عِ اْلُف

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو احلادي والثالثون بعد ا

ة  رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن مسأ

  .النفقة عىل الزوجة ثم النفقة عىل األصول والفروع

ه يف البيت السابق  قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة تعريف النفقة؛ أل

  :قال

ـــــــــــْن َيُمـــــــــــوُن ِمـــــــــــْن ُأُكـــــــــــْل    َوكِْســــــــــَوٍة َوَمْســــــــــَكٍن َوَمــــــــــا ُجِعــــــــــْل   )٦٩٠(  كَِفاَيــــــــــٌة ِملَ

  .َفَقةٌ نَ : َهاعَ بِ اتَ 

  ؟النفقةإًذا ما هي 

  هي 

ـــــــــــْن َيُمـــــــــــوُن ِمـــــــــــْن ُأُكـــــــــــْل    َوكِْســــــــــَوٍة َوَمْســــــــــَكٍن َوَمــــــــــا ُجِعــــــــــْل   )٦٩٠(  كَِفاَيــــــــــٌة ِملَ

  :هذا هو تعريف النفقة، قال

ـــــــــــــــاعَ بِ اتَ  ـــــــــــــــَىل نَ : َه ـــــــــــــــٌة؛ َحـــــــــــــــْتٌم َع ــــــــَىل ُعــــــــْرٍف َجــــــــال  )٦٩١(  َفَق   َزْوٍج لَِزْوَجــــــــٍة َع
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ــــــــ  )٦٩٢(  َوَال  -ٍن إِالَّ لِنَاِشـــــــــــــــــــــــــــــــٍز َوَبـــــــــــــــــــــــــــــــائِ  ــــــــالَســــــــَفٍر َهلَــــــــ َوَمــــــــْن ِيفِ  -َل َمحْ   َا َف

ـــــــــــــُرو   ِفَقـــــــــــــــــــــاْ َولِْلَمَاملِيــــــــــــــــــــِك َكـــــــــــــــــــــَذاَك أَ   )٦٩٣(  ُمْطَلَقـــــــــــــا عِ َولِْألُُصـــــــــــــوِل واْلُف

  طيب، النفقة، َمن جتب له النفقة؟ 

يعني ما . جتب النفقة أوًال للزوجة، والزوجة جتب هلا النفقة باملعروف

  .جرى به العرف

إذا كان الزوج غنيا والزوجة غنية : بط ذلك عىل املذهب، يقولونوضا

  .فتجب نفقة األغنياء، النفقة التي تليق باألغنياء

إذا كان الزوج فقًريا والزوجة فقرية فالواجب عليه النفقة التي تليق 

ء   .بحاهلم الفقرا

نأخذ املتوسط، : طيب إذا كان أحدمها غنيا واآلخر فقًريا، يقولون

  .توسط احلسايب يعني الوسط بينهام، فنلزمهم بنفقة الوسط بني حاله وحاهلاامل

ة األخرى فيام يتعلق بنفقة الزوجة   بامذا تسقط نفقة الزوجة؟. طيب، املسأ

بامذا تسقط؟ بامذا جتب؟ جتب بالزوجية والتسليم، هو : طبًعا قبل ما نقول

  .َزْوٍج لَِزْوَجةٍ  َحْتٌم َعَىل  :قال

إذا حصل عقد الزوجية : الزوجية جتب النفقة؟ يقولونهل بمجرد عقد 

  .وانضاف إليه أن تسلم نفسها، يعني يتسلمها يف بيته
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ام امللك مثًال كتب الكتاب وجالسة يف  فإذا مل يسلموها له، اليل يكون أ

وها، وقالوا له انتظر حتى تكمل دراستها، فإن النفقة يف هذه املدة : بيت أ

يها وال جت   .ب عىل الزوجتكون عىل أ

  بامذا تسقط نفقة الزوجية؟

   :تسقط أوًال بالنشوز، قال

ـــــــــــــــاعَ بِ اتَ  ـــــــــــــــَىل نَ : َه ـــــــــــــــٌة؛ َحـــــــــــــــْتٌم َع ــــــــَىل ُعــــــــْرٍف َجــــــــال  )٦٩١(  َفَق   َزْوٍج لَِزْوَجــــــــٍة َع

  .هذا عىل عرٍف جال هو اليل قلناه إيش؟ أهنا جتب بالعرف

  .إِالَّ لِنَاِشزٍ  :بامذا تسقط؟ تسقط أوًال بالنشوز، قال الناظم

ة ترتك ما جيب عليها لزوجها؛ بأن خترج : إيش هو النشوز؟ النشوز املرأ

أو متتنع . خالص بروح لبيت أهيل: من البيت من غري إذنه مثًال، أو تروح تقول

  .من طاعته، أو متتنع من متكينه منها، وهكذا

  .فهذه املرأة الناشز تسقط عنها النفقة

 - َوَبائٍِن  :بائن إذا مل تكن حامًال، قالال: األمر الثاين ممن تسقط عنهن النفقة

  .- َل َمحْ  َوَال 

ة حامًال، فال تسقط النفقة بل  وُعلم من ذلك أن البينونة إذا كانت املرأ

  .جتب النفقة للحمل

واب الطالق، املرأة إذا ُطلقت طلقة واحدة بعد  البينونة أظن عرفناها يف أ

لقت ثالًثا هذه بينونة الدخول من غري عوض، هذه تكون رجعية، لكن لو طُ 
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كربى كام بينا، كذلك لو ُطلقت بعوض، طلقها بعوض يف اخللع فهذه تكون 

  بائنًا، طيب هل جتب هلا النفقة هذه البائن يف مدة العدة وال ما جتب؟

إن كانت حامًال فتجب هلا النفقة، وأما إذا كانت بائنًا وال محل هلا، : نقول

البينونة بال محل، أما : املسقط الثاين: سقطاتفال نفقة هلا، وهلذا قلنا يف امل

  .البينونة مع احلمل فتجب النفقة للحمل

غى أسافر : سفر املرأة حلاجتها، قالت: كذلك من مسقطات النفقة واهللا أ

  .أمتشى مع أمي وأيب

هنا سفر املرأة حلاجتها حتى لو كان بإذن الزوج ما دام أهنا سافرت ألجل 

  .إن النفقة تسقط عنهاحظها هي وحاجتها هي، ف

  .وأما إذا سافرت مع زوجها حلاجته، فال تسقط النفقة بذلك

  هلا؟: ليش قال، اَ َسَفٍر َهلَ  َوَمْن ِيفِ  :قال

ألن السفر إن كان هلا؛ يعني حلاجتها سقطت النفقة، وإن كان السفر له؛ 

  .حلاجته هو، فال تسقط النفقة

  .فال نفقة هلا يعني ؛َا َفالَسَفٍر َهلَ  َوَمْن ِيفِ  :قال

انتقل بعد ذلك إىل النفقة عىل األصول والفروع، والنفقة جتب عىل 

االبن : األصول وجتب عىل الفروع، األصول اليل هو األب وإن عال، والفروع

  .وإن نزل، االبن، البنت، كذلك األصول يشمل األب واألم
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عىل فيجب عىل اإلنسان أن ينفق عىل أصوله، جيب عىل اإلنسان أن ينفق 

يه، وجيب عىل أن ينفق عىل فروعه، جيب أن ينفق عىل ابنه، عىل بنته، كذا .. أ

  واضح؟ 

مطلًقا يعني سواء كان هؤالء األصول وارثني أو غري وارثني، يعني مثًال 

و األم من األصول ليس وارًثا، لكن جتب النفقة له، إذا كان حمتاًجا وكان  أ

  :قال الناظم املطالب بالنفقة شخًصا غنيا، وهلذا

ء كانوا وارثني أو غري وارثني ،ُمْطَلَقا عِ َولِْألُُصوِل واْلُفُرو   .مطلًقا يعني سوا

َولِْلَمَاملِيِك  :املامليك، اليل هم العبيد، قال: كذلك ممن جتب هلم النفقة

  .فتجب النفقة للمامليك ِفَقاْ َكَذاَك أَ 

  .يف الدرس القادماألقارب، وسيأيت ذكرهم : وكذلك ممن جتب هلم النفقة

  .أن يكون املنفق وارًثا: الرشط األول: النفقة لألقارب جتب بثالثة رشوط

يعني كيف نعرف القريب الذي جيب عليه النفقة من غريه؟ هل كل 

انظر يف حال ذلك القريب لو مات، : األقارب جتب عليهم النفقة؟ ال، نقول

َت منه؟    هل سرتث أ

ت ما هو هذا الرجل قريبك هذا لو مات،  ت من ضمن الورثة وال أ هل أ

من ضمن الورثة؟ فإن كنَت من ضمن الورثة لو مات، فإنه جيب عليك أن 

ك تغنم إذا مات فإنك تتحمل النفقة يف  تنفق عليه؛ ألن الغنم بالغرم، كام أ

ِرِث ِمْثُل َذلَِك {: حال احلياة، وقد قال اهللا عز وجل   ].٢٣٣: البقرة[} َوَعَىل اْلَوا
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  .فإن مل يكن القريُب وارًثا فإنه ال ينفق عىل قريبه. هو الرشط األولهذا 

ا هذا قريبي لو مات لورثته، . أن يكون املنفق غنيا: الرشط الثاين طيب أ

ا ما عندي فلوس أصًال، فكيف أطالب بالنفقة؟ ا مطالب بالنفقة؟ أ   !هل أ

ل، ومل تكن غنيا قادًرا عىل: نقول  النفقة، فإهنا ال إذا مل يكن عندك أموا

  .جتب عليك

أن يكون املستحق هلذه النفقة أو املطالب هبا أو املنفق : الرشط الثالث

عليه أن يكون شخًصا فقًريا يعني حمتاًجا إىل النفقة، أما لو كان غنيا فال جتب 

  .النفقة له

  .هذه هي الرشوط الثالثة

هللا عز وجل نواصل إًذا هذه ثالثة رشوط للنفقة عىل األقارب، وإن شاء ا

واب، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا  يف الدرس القادم املسائل املتعلقة هبذه األ

ه وصحبه أمجعني   .حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٣٢: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــــــُق  ــــــــــــــــــــــــُه اْملُنِْف   َولِْلَقِريــــــــــــــــــــــــِب إِْن َيِرْث

  

ـــــــ  )٦٩٤(   ِفــــــــُق نْ يُ  َمـــــــنْ  ىَمـــــــْع َفْقـــــــِرِهْم، َكـــــــَذا ِغنَ

ـــــــــــــــــــــــــــ: َنةَ ٌَحَضــــــــــــــــــــــــــا     َغارِ َتْربَِيــــــــــــــــــــــــــُة الصِّ

  

رِ   )٦٩٥( ا   َأْو َنْحــــــــــــــِوِهْم َواِحلْفــــــــــــــُظ َعــــــــــــــْن َأْرضَ

ـــــــــــــــــــْألُمِّ    ـــــــــــــــــــ لِ ـــــــــــــــــــْت ُأمِّ  مَّ ُث ـــــــــــــــــــا َوإِْن َعَل   َه

  

ـــــــــــــــــــــ مَّ ُثـــــــــــــــــــــ  )٦٩٦( َـــــــــــــــــــــْت َأٍب َفُأمِّ   ِه َكـــــــــــــــــــــَذا َأ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه و صحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثاين والثالثون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن النفقة عىل 

  .األقارب ثم عن تعريف احلضانة واألوىل باحلضانة

ايض لكن بقي نحن رشحناها : بالنسبة للنفقة عىل األقارب يف الدرس ا

  :معنا بيٌت نعلق عليه، قال
ــــــــــــــــــــــــُق  ــــــــــــــــــــــــُه اْملُنِْف   َولِْلَقِريــــــــــــــــــــــــِب إِْن َيِرْث

  

ـــــــ  )٦٩٤(   ِفــــــــُق نْ َمـــــــْن يُ  ىَمـــــــْع َفْقـــــــِرِهْم، َكـــــــَذا ِغنَ

ايض أن القريب جتب النفقة بثالثة رشوط   : هذا الذي ذكرناه يف الدرس ا

  : األول

  .ق وارًثا لذلك املنفق عليهأن يكون املنف ؛إِْن َيِرْثُه اْملُنِْفُق 

يعني مع فقر املستحق اليل ذكرناه يف الدرس ؛ َمْع َفْقِرِهمْ  :الثاين، قال

ايض   .ا
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  .أن يكون املنفق قادًرا وغنيا؛ ِفُق نْ َمْن يُ  ىَكَذا ِغنَ  :الثالث

  :طيب، قال بعد ذلك يف احلضانة
ـــــــــــــــــــــــــــ: َنةَ ٌَحَضــــــــــــــــــــــــــا   َغارِ َتْربَِيــــــــــــــــــــــــــُة الصِّ

  

رِ  َأْو َنْحــــــــــــــِوِهمْ   )٦٩٥( ا   َواِحلْفــــــــــــــُظ َعــــــــــــــْن َأْرضَ

ـــــــــــــــــــْألُمِّ    ـــــــــــــــــــ لِ ـــــــــــــــــــْت ُأمِّ  مَّ ُث ـــــــــــــــــــا َوإِْن َعَل   َه

  

ـــــــــــــــــــــ مَّ ُثـــــــــــــــــــــ  )٦٩٦( َـــــــــــــــــــــْت َأٍب َفُأمِّ   ِه َكـــــــــــــــــــــَذا َأ

ة فيها. احلضانة     ما تعريف احلضانة؟: أول مسأ

  :قال الناظم
ـــــــــــــــــــــــــــ: َنةَ ٌَحَضــــــــــــــــــــــــــا   َغارِ َتْربَِيــــــــــــــــــــــــــُة الصِّ

  

رِ   )٦٩٥( ا   َأْو َنْحــــــــــــــِوِهْم َواِحلْفــــــــــــــُظ َعــــــــــــــْن َأْرضَ

حفُظ صغٍري ونحوه عام يرضه وتربيته : فها صاحب الروض بقولهوعرّ   

  .بعمل مصاحله

  .مثل املجنون، املجنون ولو كان كبًريا فإنه تثبت عليه احلضانة: نحوه

يمنع من األشياء التي ترضه، وهلذا هذا واجب اإلنسان : بحفظه عام يرض

  .أن يمنع أطفاله وصبيانه مما يرضهم

ء من الناحية التعليم والتأديب أو من ت: وتربيته بعمل مصاحله ربيته سوا

ناحية التغذية واإلطعام ونحو ذلك، واملقصود هنا التغذية واإلطعام ليس من 

  .جهة النفقة توفري ذلك، وإنام مراعاته يف ذلك ورعايته بذلك

يه وأمه، فهذا ال  َمن األوىل باحلضانة؟ إذا كان الطفل أو الصبي يف بيت أ

ةإشكال وال ُيبح يه : ث هنا عن مسأ األوىل باحلضانة؟ ما دام هو يف بيت أ

يه وأمه هذا هو األصل ولكن قد يتفرق الزوجان فَمن ، وأمه، يعيش مع أ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٧٩  

وه وأمه يموتون يف حادث، ويبقى هذا الطفل  األوىل؟ أو قد يموت أحياًنا أ

ا أريده عندي، وهذا يقول: فيختصم األقارب، هذا يقول ا أريده: أ فَمن  .ال، أ

  األوىل؟

  .األم: ذكر الفقهاء هنا ترتيب احلضانة، األوىل به أوًال 

فاألم أوىل شخص بحضانة ابنه، وسيأيت معنا استثناء، وهو إذا ما مل تتزوج 

بأجنبي من املحضون، فإن تزوج بأجنبي من املحضون سقط حقها يف 

ك أمها، احلضانة، لكن األصل أن األم هي األوىل بحضانة صغريها، ثم بعد ذل

  .أم األم: اليل هي أم األم، اجلدة

يعني إيه وإن علت؟ يعني أم أم األم، إذا كانت موجودة فهي : وإن علت

ًضا تأيت بعد أم األم، ثم بعد ذلك األب، إذا ما كان عنده أم أمه ترعاه، وال  أ

أمه فإن األب أوىل من غريه، ثم بعد ذلك أم هذا األب اليل هي اجلدة من جهة 

  .األب

َْت  هذا هو الرتتيب يف احلضانة، وسيأيت معنا إن شاء اهللا يف الدرس  ؛َكَذا َأ

القادم إكامل هذا الرتتيب، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
٩٨٠  

  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٣٣: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ دِّ َفاجلَ ـــــــــــــــــــ مَّ ُث ــــــــــــــــــــــــــــ  )٦٩٧(  ِه َفُأْخـــــــــــــــــــِت ُأمِّ ــــــــــــــــــــــــــــ ِألُمٍّ  مَّ َشــــــــــــــــــــــــــــِقيَقٍة ُث   ِيت أْ َت

ــــــــــــــثُ   )٦٩٨(  ِب َفَخـــــــاَالٍت َكـــــــَذاَفاْألُْخـــــــِت لـِــــــْألَ  َتــــــــــــــَذىمَّ ٍت َكــــــــــــــَذاَك ُحيْ   َة َعــــــــــــــامَّ

ــــــــــــــ َخــــــــــــــاَالِت ُأمٍّ  ـــــــــــــــــثُ   )٦٩٩(  َخــــــــــــــاَالِت َأِب  مَّ ُث ـــــــــــــــــمَّ ِيـــــــــــــــــِه، َرتِّ ِت َأ   ِب َة َعـــــــــــــــــامَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احل مد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالث والثالثون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة الكالم 

  .عن األوىل باحلضانة

ايض األم، ثم أم األم، ثم األب، ثم أم بعدما ذكر الناظم  يف الدرس ا

  :األب، قال

ـــــــــــــــــــدِّ  ـــــــــــــــــــ َفاجلَ ـــــــــــــــــــ مَّ ُث ــــــــــــــــــــــــــــ  )٦٩٧(  ِه َفُأْخـــــــــــــــــــِت ُأمِّ ــــــــــــــــــــــــــــ ِألُمٍّ  مَّ َشــــــــــــــــــــــــــــِقيَقٍة ُث   ِيت أْ َت

ــــــــــــــثُ   )٦٩٨(  ِب َفَخـــــــاَالٍت َكـــــــَذاَفاْألُْخـــــــِت لـِــــــْألَ  َتــــــــــــــَذىمَّ ٍت َكــــــــــــــَذاَك ُحيْ   َة َعــــــــــــــامَّ

ــــــــــــــ َخــــــــــــــاَالِت ُأمٍّ  ـــــــــــــــــثُ   )٦٩٩(  َخــــــــــــــاَالِت َأِب  مَّ ُث ـــــــــــــــــمَّ ِيـــــــــــــــــِه، َرتِّ ِت َأ   ِب َة َعـــــــــــــــــامَّ

هذا تتمة الرتتيب، طبًعا فيام سبق ذكرنا األم، ثم بعدها أم األم، ثم بعدها 

و األب الذي ذكره  األب، ثم بعدها أم األب؛ اجلدة من جهة األب، ثم أ

اليل هو اجلد ُيقصد به علِّق عندك يف النسخة، ُيقصد ؛ َفاجلَدِّ  :الناظم هنا، قال

و األب َمن األوىل؟ ثم أمه اليل هي أم هذا اجلدباجل و األب، ثم بعد أ   .د هنا أ
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طيب بعدها؟ أخت؛ األخت الشقيقة، انتهينا من األم واألب واجلد وكذا، 

طيب بعد ذلك ننتقل إىل األخت الشقيقة، فاألخت الشقيقة تأيت بعد أم اجلد يف 

  .األولوية

كونون موجودين، وقد يتنازل طبًعا ما هو بالرضورة إن هؤالء كلهم ي

  .بعضهم لبعض، لكن هذا الرتتيب عند التنازع بينهم

 ِألُمٍّ  مَّ ثُ  :طيب إذا ما يف أخت شقيقة أو تنازلت، َمن التي تأيت بعدها؟ قال

  .يعني ألخت األم؛ ِيت أْ تَ 

  .طيب بعدها؟ بعدها األخت ألب

ًضا  ا ُقدمت فيها األم، ُقدمت فيها أ األخت ألم عىل الحظ هنا احلضانة 

  .األخت ألب بخالف املرياث، فإن املرياث خيتلف هنا عن الكالم هذا

طيب، بعد األخت ألب، إذا ما يف أخت ألب أو متنازلة أو نحو ذلك أو 

نع احلضانة، ننتقل  كانت متزوجة بأجنبي من حمضون أو كانت يف مانع من موا

  .َفَخاَالٍت َكَذا :إىل َمن؟ ننتقل إىل اخلالة، قال

يعني إيش كلمة كذا يعني نفس الكالم اليل قلناه يف األخوات نقوله يف 

اخلاالت، فعندنا اخلالة الشقيقة اليل هي أخت األم إذا كانت أخت األم أخت 

  .شقيقة، ثم بعد ذلك اخلالة لألم، يعني أخت أمك ألمها، ثم اخلالة ألب

فهي أمك إذا كانت أمك عندها أخت شقيقة، : يعني حتى تتضح نقول

أمك إذا كان عندها أخت ألم، : األوىل، ما يف، أو انتقلت إىل َمن بعدها، نقول
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هذه خالة ثانية يف الرتتيب، ما يف أو فيه مانع، الثالثة يف الرتتيب إذا كان ألمك 

يها، وليس أختها من أمها، هذه هي اخلالة الثالثة  أخت ألب، أخت أمك من أ

  .اَالٍت َكَذاَفخَ  :يف الرتتيب، وهذا معنى قوله

شقيقة، ثم ألم، ثم ألب، : يعني نفس الرتتيب الذي ذكرناه يف األخوات

  .نذكره يف اخلاالت

ٍت مَّ ثُ  :ثم بعد ذلك العامت، قال نفس ، َكَذاَك ُحيَْتَذى، يعني ثم: ثمة ،َة َعامَّ

  .الكالم الذي قلناه يف اخلاالت وقلناه يف األخت، نقوله يف العمة

يك يعني عندنا العمة ال شقيقة ثم عمة ألب ثم عمة اليل هي أخت أ

يها يك أل يك ألمه، ثم أخت أ   .الشقيقة، ثم أخت أ

ثم بعد ذلك خاالت األم، يعني خالة أمك، ثم بعد ذلك خاالت األب، 

ثم بعد ذلك عامت األب، ثم بعد ذلك نذكره إن شاء اهللا يف بنات اإلخوة، 

بنت أخوه أكرب منه، ثم بعد كيف تكون احلضانة بنات اإلخوة؟ ممكن تكون 

ذلك بنات األخوات، بنت األخت، ثم بعد ذلك بنات العم، بنت العم، ثم بعد 

ذلك باقي العصبة، عىل ترتيبهم يف األولوية، ثم بعد ذلك ذوي األرحام وهم 

األقارب الذين ليسوا بعصبات، مثل اخلال مثًال، ما ذكرنا اخلال هنا؛ ألن ننتقل 

إذا مل ُيوجد أحد .. ال مثًال، بنت اخلالة، بنت اخلال، وهكذاإليه يف األخري، اخل

  . من هؤالء فإنه ينتقل األمر بعد ذلك إىل احلاكم وهو القايض أو نواب احلاكم
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هذا هو ترتيب احلضانة، ونريد أن ننتبه هنا إىل أن هذا الرتتيب ليس عىل 

عضهم لبعض، سبيل الوجوب عىل هؤالء، وإنام هو حق هلم؛ بمعنى لو تنازل ب

سب إنه يكون عند : جيب عىل األم، ال األم ممكن تقول: ال بأس، ما نقول األ

  .اجلدة، فال مانع

إًذا هو واجب كفائي، وأما بالنسبة هلذا الرتتيب فهو ترتيب األولوية 

بمعنى االستحقاق، إذا كان واحد مرص إنه ياخد فهذا هو الرتتيب، وأما إذا 

  .بذلكتنازل َملن بعده فال بأس 

هذا هو ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٣٤: رقم الدرس

ــــــــــــــاِت إِْخــــــــــــــَوٍة، بَ بَ  ــــــــــــــاِت َأَخــــــــــــــَوا نَ ـــــــــــــــ  )٧٠٠(  نَ   ِه بِاْملُْســـــــــــــــَتَوىٍت، َفَبنَـــــــــــــــاِت َعمِّ

ـــــــــــــاقِ : دُ ْعـــــــــــــَوبَ  ــــــــ  )٧٠١(  ي َعَصـــــــــــــَباتِِه َعـــــــــــــَىل َب ــــــــْرتِيبِِهْم، ُث ــــــــال مَّ َت ــــــــِذي َرْحــــــــٍم َت   لِ

ــــــــــــــــــــــــــ مَّ ُثــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــِق َحتَ  كٍِم، َوَملْ اِحلَ ـــــــــــــــــــِق   )٧٠٢(  قَّ ـــــــــــــــــــاِفٍر َأْو ُفسَّ ـــــــــــــــــــِد َأْو لَِك   لِْلَعْب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف حياك بع والثالثون بعد ا م اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الرا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة ترتيب 

نع احلضانة   .احلضانة، ثم عن موا

يات  ايض، لكن نقرأ األ تتمة ترتيب احلضانة كلها ذكرناها يف الدرس ا

  :املتعلقة به، قال

ــــــــــــــاِت إِْخــــــــــــــَوٍة، بَ بَ  ــــــــــــــاِت َأَخــــــــــــــَوا نَ ـــــــــــــــ  )٧٠٠(  نَ   ِه بِاْملُْســـــــــــــــَتَوىٍت، َفَبنَـــــــــــــــاِت َعمِّ

عىل ترتيبهم يف القرب ؛ َباقِي َعَصَباتِِه َعَىل ، يعني بعد هؤالء ؛دُ عْ َوبَ : قال

وهو القريب غري الوارث، وقد ذكرنا هذا يف ؛ لِِذي َرْحٍم َتال مَّ ثُ  .واملرياث

ايض، قال   .القايض، أو َمن ينيبه السلطان يف ذلك؛ كِمٍ اِحلَ  مَّ ثُ  :الدرس ا

نع احلضانة بقوله ِق َحتَ  َوَملْ  :ثم ذكر موا ِق  قَّ   .لِْلَعْبِد َأْو لَِكافٍِر َأْو ُفسَّ
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نع احلضانة؟ َمن ال حضانة له؟ أوًال  فالعبد ال تثبت له . العبد: ما هي موا

نه ال تثبت له احلضانة، إذا كان بعض َمن ذكرناهم من األقارب رقيًقا فإ

  .احلضانة

ال تثبت له احلضانة عىل املسلم، فلو فرضنا مثًال هذا . الكافر: الثاين

د له  الرجل بنت خالته أو جدته مثًال كافرة، مو هذا الرجل هذا الطفل الذي ُترا

نية مثًال، هل تثبت احلضانة؟  احلضانة، وصل الرتتيب إىل اجلدة وإذا اجلدة نرصا

  .الكافر عىل املسلم، فهذه اجلدة كافرة ال تثبت حضانتهاال، ال تثبت حضانة 

كذلك الفسق؛ فإن الفسق مانع من احلضانة، فلو كانت أمه عىل سبيل 

املثال امرأة فاسقة تتعاطى خمدرات، ترتكب الفواحش والعياذ باهللا، فال تثبت 

  .هلا احلضانة

ًضا ممن ال حضانة له ذا َمن تزوجت بأجنبي من حمضون، فإ: هناك أ

فرضنا مثًال األوىل باحلضانة األم، هذه األم بعدما ُطلقت تزوجت، تزوجت 

. َمن؟ إن تزوجت برجٍل ليس أجنبيا عن هذا املحضون، فاحلضانة عىل حاهلا

  .حقها عىل حاهلا

وأما أن تتزوج برجل أجنبي ما هو حمرم، وال هو قريب، ما هو حمرم هلذا 

  .كون حضانتها قد سقطت بزواجهااملحضون، فحينئذ ال تثبت حضانتها وت

بع َمن تزوجت بأجنبي من حمضون منذ العقد، منذ العقد يسقط : إًذا الرا

  .حقها
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هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا عز وجل يف الدرس القادم 

ه وصحبه أمجعني   .نواصل، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٣٥: رقم الدرس

ْ  يَســـــــْبِع ِســـــــنِ   )٧٠٣(  ِيفِ  مَّ ، ُثــــــــــــــــــــــيِّ َوَذاِت َزْوٍج َأْجنَبــــــــــــــــــــــ ـــــــياْلُغـــــــَالِم َخـــــــريَّ   ُه َتِف

ــــــــــــــاْألُ  لِــــــــــــــُد اْألََحــــــــــــــقُّ بِ ـــــــَكا  )٧٠٤(  َثى إَِذاْ َواْلَوا   ْت لَِســـــــْبٍع، َحاِفًظـــــــا ُدوَن َأَذىَن

ــــ: َوْهــــَي ]تااجلنايـــ[ ــــــاًال َأْو ِقَصاًصــــــا، ُقِســــــَام   )٧٠٥(  َام َتَعِديــــِه َعــــَىل ِجْســــٍم بِ   ُيوِجــــــُب َم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس اخلامس والثالثون بعد 

ائتني يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل،  نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ا

  .مراحل احلضانة، ثم نفتتح كتاب اجلنايات بتعريف اجلناية

ا سبق ؛ يِّ َوَذاِت َزْوٍج َأْجنَب :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل هذا طبًعا إكامل 

ِق َحتَ  َوَملْ  فيمن ال حضانة هلم، ِق  قَّ كام ذكر يف الدرس ؛ لِْلَعْبِد َأْو لَِكافٍِر َأْو ُفسَّ

ايض ال تثبت احلضانة للعبد وال للكافر وال للفاسق وال لذات زوج . ا

  .أجنبي

  :قال

ْ  يَســـــــْبِع ِســـــــنِ   )٧٠٣(  ِيفِ  مَّ ، ُثــــــــــــــــــــــيِّ َوَذاِت َزْوٍج َأْجنَبــــــــــــــــــــــ ـــــــياْلُغـــــــَالِم َخـــــــريَّ   ُه َتِف

ــــــــــــــاْألُ  لِــــــــــــــُد اْألََحــــــــــــــقُّ بِ ـــــــَكا  )٧٠٤(  َثى إَِذاْ َواْلَوا   ْت لَِســـــــْبٍع، َحاِفًظـــــــا ُدوَن َأَذىَن

  :تاب اجلنايات، اجلنايات وأقسامهاك

ــــ: َوْهــــَي ]تااجلنايـــ[ ــــــاًال َأْو ِقَصاًصــــــا، ُقِســــــَام   )٧٠٥(  َام َتَعِديــــِه َعــــَىل ِجْســــٍم بِ   ُيوِجــــــُب َم
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طيب، بالنسبة ملراحل احلضانة، املرحلة األوىل قبل سبع سنني، وهذا بال 

يه، شك األم هي األوىل بذلك، الطفل قبل سبع سنني، أمه أوىل باحلضانة  من أ

لكن بعد السبع سنني، ما الذي نعمله بعد ذلك؟ طبًعا الناظم هنا ما ذكر ما قبل 

السبع؛ ألن ما قبل السبع هو عىل الرتتيب الذي ذكره يف أول الباب، األم ثم 

  ..أمها وهكذا

. الغالم ُخيري: لكن هنا يتكلم عن لو بلغ سبع سنني، بعد السنني نقول

  .الغالم يعني الذكر

ويه ُخيري غى أروح مع أمي، : فيكون مع َمن اختار، قال: بني أ ا أ واهللاِ أ

غى أروح مع أيب، نقول: خالص مع أمه، قال   .اهللا يسهل لك مع بابا: أ

ثى فإهنا تكون مع  ثى فإهنا تكون مع األب، اجلارية يعني األ وأما األ

يها حتى يتسلمها زوجها؛  يها، إذا بلغت سبع سنني تكون عنده أ ألهنا إنام أ

يها ال من أمها   .ُختطب من أ

ع .. واملسائل هذه ُينظر فيها إىل مراعاة األصلح بعد يعني إذا حصل نزا

يها إذا بلغت : ُيرجع إىل القضاء، ولكن املذهب يقولون إن اجلارية تكون عند أ

  :سبًعا حتى يتسلمها زوجها، وهذا معنى قول الناظم

اْلُغَالِم  يَسبِْع ِسنِ  ِيفِ  مَّ ثُ  إذا بلغ الغالم سبع سنني ؛مِ اْلُغَال  يَسبِْع ِسنِ  ِيفِ  مَّ ثُ 

 ْ لُِد اْألََحقُّ بِاْألُ ، ُه َتِفيَخريَّ يها ؛ثَىْ َواْلَوا لُِد اْألََحقُّ  ،هاه، اجلارية مع أ َواْلَوا
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يها، ؛ ْت لَِسْبعٍ نَ ثَى إَِذا َكاْ بِاْألُ  ت فإهنا تكون مع أ ثى سبع سنوا منذ أن تبلغ األ

  .َحافًِظا ُدوَن َأَذى :قال

وهنا ننبه إىل أن األب إذا مل يكن حافًظا هلا، كان يؤذهيا أو كان هيملها 

ويرتكها تنحرف والعياذ باهللا تعاىل، فإهنا ال ُتقر عنده بل انتقاهلا حينئذ إىل َمن 

ه هو املقدم   .يربيها ويصلحها، ال شك أ

  .اتثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق باجلنايات، كتاب اجلناي

نا ذكرنا يف أول  بع من أقسام الفقه؛ أل وهذا اجلنايات هو الربع الرا

ربع : والربع الثاين. ربع العبادات: الربع األول: الدروس أن الفقه أربعة أرباع

الية . ما يتعلق باألرسة اليل هو النكاح وما يتبعه: والربع الثالث. املعامالت ا

بع واألخري نايات واخلصومات والقتل اخلطأ وهو كتاب اجل: والربع الرا

هذه .. والعمد، واجلناية عىل ما دون النفس واحلدود والقضاء والشهادات

بع وهو ربع اجلنايات، عّرف الناظم وفقه اهللا تعاىل  األمور كلها يف الربع الرا

  : اجلناية بقوله

ــــ: َوْهــــَي ]تااجلنايـــ[   ْو ِقَصاًصــــــا، ُقِســــــَام ُيوِجــــــُب َمــــــاًال أَ   )٧٠٥(  َام َتَعِديــــِه َعــــَىل ِجْســــٍم بِ

العمد، وشبه : هذا اجلناية ُقسمت إىل ثالثة أقسام ستأيت معنا إن شاء اهللا

  .العمد، واخلطأ، لكن الذي هيمنا اآلن تعريف اجلنايات

  .َتَعِديِه َعَىل ِجْسمٍ : َوْهَي  :قال
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إًذا املقصود باجلنايات هنا اجلناية عىل اجلسم، عىل النفس أو ما دون 

 يدخل هنا اجلناية عىل غري اجلسم؛ يعني مثًال القذف، ال شك أن النفس، وال

واب  واٍب مستقلة، وهي أ القذف جناية عىل املقذوف ولكنه ُيذكر يف أ

د هنا التعدي عىل اجلسم بالقتل أو اجلرح أو نحوه   .احلدود، لكن املرا

   :قال

ــــ: َوْهــــَي ]تااجلنايـــ[ ــــــاًال َأْو ِقَصاًصــــــا، ُقِســــــَام  ُيوِجــــــُب   )٧٠٥(  َام َتَعِديــــِه َعــــَىل ِجْســــٍم بِ   َم

إًذا هذه اجلناية إما أن توجب ماًال كام يف قتل اخلطأ فإنه جتب فيه الدية، أو 

توجب القصاص كام يف قتل العمد فإنه إذا اختار أولياؤه الدم، القصاص، ثبت 

القصاص، وهذا إن شاء اهللا كله نفصله فيام يأيت من دروس بإذن اهللا عز 

ه وصحبه أمجعني، وجل، واهللا  أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٣٦: رقم الدرس
ـــــــــــ   َطـــــــــــأِ اْخلَ  مَّ لِْلَعْمـــــــــــِد، ِشـــــــــــْبِه اْلَعْمـــــــــــِد ُث

  

ــــــــــــ  )٧٠٦(   َتــــــــــــإِ انْ َتصُّ بِاْلَعْمــــــــــــِد اْلَقَصــــــــــــاُص فَ َخيْ

ـــــــدْ      َواٍن َعـــــــَىل اْملَْعُصـــــــوِم ِمـــــــنْ َفَقْصـــــــُد ُع

  

ـــــــــــ ءٍ َيشْ   )٧٠٧( ـــــــــــنْ دِّ ؤَ ُي ـــــــــــًدا ُزكِ َدى َعْم ـــــــــــرَّ   ي لِل

ْعِن، َوا   ــــــــالطَّ ــــــــاإلِ َك ــــــــْوٍق، َوِيفِ  ءِ ْلَق ــــــــْن َف   ِم

  

ـــــــــــــــِف  ٍء،ٍر، وَمـــــــــــــــااَنـــــــــــــــ  )٧٠٨(   َوَكِســـــــــــــــْحٍر ُمْتلِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه ومَ  ن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السادس والثالثون بعد ا

يف رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل ضمن كتاب 

ع القتل ثم نبدأ بقتل العمد وا   .اجلنايات عن أ

ثالثة أقسام،  قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر أن القتل ينقسم إىل

  :وهي، قال
ـــــــــــ   َطـــــــــــأِ اْخلَ  مَّ لِْلَعْمـــــــــــِد، ِشـــــــــــْبِه اْلَعْمـــــــــــِد ُث

  

ــــــــــــ  )٧٠٦(   َتــــــــــــإِ انْ َتصُّ بِاْلَعْمــــــــــــِد اْلَقَصــــــــــــاُص فَ َخيْ

ـــــــْدَواٍن َعـــــــَىل اْملَْعُصـــــــوِم ِمـــــــنْ      َفَقْصـــــــُد ُع

  

ـــــــــــ ءٍ َيشْ   )٧٠٧( ـــــــــــنْ دِّ ؤَ ُي ـــــــــــًدا ُزكِ َدى َعْم ـــــــــــرَّ   ي لِل

ْعِن، َوا   ــــــــالطَّ ــــــــاإلِ َك ــــــــْوٍق، وَ  ءِ ْلَق ــــــــْن َف   ِيفِ ِم

  

ـــــــــــــــِف  ٍء،ٍر، وَمـــــــــــــــااَنـــــــــــــــ  )٧٠٨(   َوَكِســـــــــــــــْحٍر ُمْتلِ

واع ،القتل أهيا اإلخوة الكرام   : قتل العمد، والثاين: النوع األول: ثالثة أ

  .هو اخلطأ: والثالث. شبه العمد

زوا معي، اجلاين املعتدي إما أن يكون  حتى نوضح وجه هذه القسمة ركِّ

لالعتداء لكنه غري قاصد للقتل،  قاصًدا للقتل، هذا قتل عمد، أو يكون قاصًدا
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فهذا شبه العمد، رضب الشخص بوكًسا مثًال، وال رضبه، تف، وال يشء من 

هذا القبيل، هو قصد االعتداء عليه، قصد إيذاءه، قصد اجلناية عليه، لكنه مل 

  .يقصد القتل، هذا ُيعترب شبه عمد

ذا أصًال ما وهو الذي ال يقصد االعتداء أصًال، ه. هو قتل اخلطأ: الثالث

يبغى يعتدي عىل الشخص لكنه مايش بالسيارة وصدم شخًصا ومات، هذا قتل 

  .اخلطإ

ه يثبت فيه القصاص: بالنسبة لقتل العمد، ما حكمه؟ حكمه إًذا . أ

ة   :القصاص خيتص بقتل العمد فقط، وهلذا قال الناظم يف هذه املسأ
ـــــــــــ   َطـــــــــــأِ اْخلَ  مَّ لِْلَعْمـــــــــــِد، ِشـــــــــــْبِه اْلَعْمـــــــــــِد ُث

  

ــــــــــــ  )٧٠٦(   َتــــــــــــإِ انْ َتصُّ بِاْلَعْمــــــــــــِد اْلَقَصــــــــــــاُص فَ َخيْ

  .إًذا القصاص خيتص بقتل العمد فقط  

ه يثبت فيه القصاص. يعني انَأ عنه وابتعد عنه: فانتِئ    .إًذا حكمه أ

وأما ضابط قتل العمد فهو قصد العدوان بام يقتل غالًبا، إًذا هو قصد 

ضية خفية يف القلب، العدوان وقصد القتل، لكن شوفوا قضية قصد القتل ق

ة القتل، فإذا كانت اآللة تقتل غالًبا فهذا قتُل عمد،  ة إىل آ فلهذا النظر يف املسأ

ا : وإال لو علقنا القضية بالقصد وهو أمٌر خفي، كل جاين جيي يقول ال، واهللاِ أ

ال، واهللاِ ما قصدي إين أقتله، : ما قصدت، ما يمكن جيي يقتله باملسدس، يقول

  .ين أجرحهقصدي بس إ
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ال، النظر هنا إىل أن اآللة تقتل غالًبا إًذا هو قتُل عمٍد، وهذا الذي : نقول

  :ذكره الناظم بقوله
ـــــــْدَواٍن َعـــــــَىل اْملَْعُصـــــــوِم ِمـــــــنْ    َفَقْصـــــــُد ُع

  

ـــــــــــ ءٍ َيشْ   )٧٠٧( ـــــــــــنْ دِّ ؤَ ُي ـــــــــــًدا ُزكِ َدى َعْم ـــــــــــرَّ   ي لِل

  .نفقصد عدواٍن خيرج قتل اخلطإ؛ ألن قتل اخلطإ ليس فيه قصد العدوا  

طبًعا قضية عىل املعصوم، املقصود باملعصوم معصوم الدم؛  ؛َعَىل اْملَْعُصومِ 

وهو املسلم أو املعاهد أو الذمي، هذا ُيعترب كله من قتل العمد، بخالف غري 

املعصوم اليل هو احلريب، املسلمون حينام يقتلون مثًال يف حرٍب مع الكفار 

قتل العمد الذي يوجب القصاص  املحاربني يقتلون منهم، هذا ما ُيعترب من

  وال قتل العمد الذي نتكلم عنه يف اجلناية هنا؛ ألن ذاك قتٌل بحق، واضح؟

  .املعصوم خيرج الكافر احلريب مثًال يف اجلهاد؛ َفَقْصُد ُعْدَواٍن َعَىل اْملَْعُصومِ إذن 

ة القتل، فقال َدىدِّ ؤَ يُ  ءٍ َيشْ  ِمنْ  :ثم قيد بذلك بآ قتل غالًبا، يعني يشء ي؛ ي لِلرَّ

ة تقتل غالًبا، غالب . يعني املوت: الردى يشء يؤدي إىل املوت غالًبا، يعني آ

  .هذا هو املقصود. احلال أهنا مميتة

يعني هذا ُيعترب قتَل عمٍد، ثم مّثل له الناظم، الناظم مّثل لقتل  ؛َعْمًدا ُزكِنْ 

من . اإللقاء من فوق ؛َفْوٍق  ِمنْ  ءِ ْلَقاإلِ َوا، بالسكني؛ َكالطَّْعنِ  :العمد بأمثلة، قال

القتل ؛ رٍ انَ  َوِيفِ ، أو من جبليعني يلقيه من الدور العارش يف العامرة، : شاهق

ئق اء، بالنار، احلرا ًضا من اآللة التي تقتل غالًبا، وإلقائه يف ا   .هذا أ

    .يعني قاتل ؛َوَكِسْحٍر ُمْتلِِف ، كذلك السحر الذي يقتل غالًبا ؛َوَكِسْحرٍ 
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ر شبه العمد، وهذا سيكون معنا يف الدرس القادم، لكن قد بينا أن ثم ذك

ة ال تقتل غالًبا مثل احلجر  شبه العمد قصُد اجلناية، هو قصد العدوان لكن بآ

الصغري أو العصا الصغرية، وأما قتل اخلطإ فهو أن يفعل ما له فعله فيحصل 

  .قتًال مل يقصده هو

له فعله، قاعد يصيد يف الربية  هو ما قصد العدوان أصًال، فعل شيًئا

فأصاب بالرصاصة إنساًنا معصوًما، فهذا هو قتل اخلطإ، وإن شاء اهللا نبني 

ذلك أكثر يف الدروس القادمة، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٣٧: رقم الدرس
  َام َقْصـــــــــــــــــــُد ِجنَاَيـــــــــــــــــــٍة بِـــــــــــــــــــ: َوِشـــــــــــــــــــْبُههُ 

  

ـــــــــــَال َجـــــــــــْرٍح ِســـــــــــْفـــــــــــتُ  َملْ   )٧٠٩(   َام ِض لِْلَقْتـــــــــــِل بِ

ــــــــِب َســــــــوْ    ْ   ةْ َأْو َعًصــــــــا َصــــــــِغَري  ًطاَكالرضَّ

  

ــــــــــــــ  )٧١٠( ــــــــــــــَامَت َحتَّ ــــــــــــــريَ َصــــــــــــــاَرِت اْخلَ  ىَف   ةْ طِ

ــــــــــــــــــــــ: َوَخَطــــــــــــــــــــــأٌ    ــــــــــــــــــــــا َجيُ َ ِ   وزُ ِفْعــــــــــــــــــــــٌل 

  

ــــــــــــــــــــــ  )٧١١( ـــــــــــــــــــــُه َجيُ ــــــــــــــــــــــٍك َلِكنَّ   وزُ ِمـــــــــــــــــــــْن ُمْهلِ

  .ورمحة اهللا السالم عليكم  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشح النظم اجليل يف  هذا الدرس هو السابع والثالثون بعد ا

ع  وا الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن شبه العمد واخلطأ من أ

ايض أخ ه يف الدرس ا ذنا قتل العمد، يبقى عندنا شبه العمد القتل؛ أل

  .واخلطأ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
  َام َقْصـــــــــــــــــــُد ِجنَاَيـــــــــــــــــــٍة بِـــــــــــــــــــ: َوِشـــــــــــــــــــْبُههُ 

  

ـــــــــــَال َجـــــــــــْرٍح ِســـــــــــْفـــــــــــتُ  َملْ   )٧٠٩(   َام ِض لِْلَقْتـــــــــــِل بِ

ــــــــِب َســــــــوْ    ْ   ةْ َأْو َعًصــــــــا َصــــــــِغَري  ًطاَكالرضَّ

  

ــــــــــــــ  )٧١٠( ــــــــــــــَامَت َحتَّ ــــــــــــــريَ َصــــــــــــــاَرِت اْخلَ  ىَف   ةْ طِ

ــــــــــــــــــــــفِ : َوَخَطــــــــــــــــــــــأٌ    ــــــــــــــــــــــا َجيُ َ ِ   وزُ ْعــــــــــــــــــــــٌل 

  

ــــــــــــــــــــــ  )٧١١( ـــــــــــــــــــــُه َجيُ ــــــــــــــــــــــٍك َلِكنَّ   وزُ ِمـــــــــــــــــــــْن ُمْهلِ

ه قصُد العدوان بام    م، عرفنا قتل العمد أ واع القتل أهيا اإلخوة الكرا أ

يقتل غالًبا، وأما شبه العمد فهو قصد اجلناية بام ال يقتل غالًبا ومل جيرحه، طيب 

  .شوف هنا قيدناه بقيد

  . قصُد اجلناية بام ال يقتل
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٩٩٦  

  .ال

ومل جيرحه هبا؟ ألن : اذا قيدناه بقولنا. بام ال يقتل غالًبا، ومل جيرحه هبا

ه إذا قتله بجارح، لو أخذ مطوة صغرية أو جرحه، فامت  املذهب عند احلنابلة أ

  .من ذلك اجلرح، فهو قتل عمٍد مطلًقا حتى لو كان هذا اجلرح صغًريا 

ة فيها إًذا اجلرح هذا علطول حتطه يف قتل العمد عىل  املذهب، واملسأ

إذا جرحه، إذا كان القتل : خالف قوي بني أهل العلم، لكن املذهب يقولون

  .بمحدد، فإنه من قتل العمد علطول

  .َقْصُد ِجنَاَيةٍ  ،يعني شبه العمد؛ َوِشْبُههُ  :إًذا ما هو شبه العمد؟ قال

اآللة ما إًذا شبه العمد فيه قصد لالعتداء وال ال؟ فيه قصد لالعتداء، لكن 

  نوعها؟

يعني اآللة ال تفيض للقتل يف أغلب ؛ َام ِض لِْلَقْتِل بَِال َجْرٍح ِس فْ تُ  َملْ  َام بِ  :قال

األحوال لكن يف هذه احلالة املعينة قتلت، فهذا ليس بقتل العمد؛ ألن اآللة ال 

  .تفيض للقتل غالًبا

هل يقتل غالًبا  أما لو ُوجد فيه جرح، فال تنظر حينئذ هلذا اجلرح ؛بَِال َجْرٍح 

أو ال يقتل غالًبا، فهذا إذا كان بجرح أو كان بمحدد فهو من قتل العمد دائًام، 

ه قتَل شبه عمدٍ ؛ َام بَِال َجْرٍح ِس  :قال   .يعني سمِّ

ِب َسوْ  :ما أمثلته؟ مّثل له الناظم بأمثلة؛ منها، قال ْ إذا رضبه ؛ ًطاَكالرضَّ

  .بسوط فامت، هذا قتل شبه عمد
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رضبه بعصاية صغرية ؛ ةْ َأْو َعًصا َصِغَري  :به بعصا صغرية، قالكذلك إذا رض

يعني رضبه بالسوط أو ؛ ةْ طِريَ َصاَرِت اْخلَ  ىَفَامَت َحتَّ  :فامت فهذا شبه عمد،قال

بالعصا الصغرية فامت هذا املسكني حتى صارت اخلطرية التي هي اإلصابة 

  .اخلطرية وهي املميتة

  .عُل ما له فعله، فيحصل قتل مل يقصدهوأما اخلطأ، القتل اخلطأ فإنه ف

فعل شيًئا له فعله، مثل إيش؟ مثل الصيد، قاعد يصيد، أو قاعد يسوق 

السيارة فصدم شخًصا، فهذا فعل شيًئا له فعله، ليس عدواًنا ولكن ترتب عىل 

  :هذا الفعل قتل آدمي، فهذا ُيعترب من قتل اخلطإ، وهذا معنى قول الناظم
ــــــــــــــــــــــ: َوَخَطــــــــــــــــــــــأٌ  َ ِ ــــــــــــــــــــــِفْعــــــــــــــــــــــٌل    وزُ ا َجيُ

  

ــــــــــــــــــــــ  )٧١١( ـــــــــــــــــــــُه َجيُ ــــــــــــــــــــــٍك َلِكنَّ   وزُ ِمـــــــــــــــــــــْن ُمْهلِ

  .الحظ هنا فيه جناس تام، عند علامء البالغة يسمونه جناس تام  

ا َجيُ  َ ِ ا ُيباح ؛وزُ فِْعٌل  كلمة جيوز الثانية معناها ؛ وزُ ِمْن ُمْهلٍِك َلِكنَُّه َجيُ ، يعني 

  . اليل هوه البيت القادم؛ َعْن َقْصِدهِ  .يتجاوز

؛ يعني يتجاوز ما قصده، هو قصد قيادة السيارة لكنه هذا َعْن َقْصِدهِ  وزُ َجيُ 

  .الفعل جتاوز ما قصده إىل ما مل يقصده فقتله

إًذا جيوز األوىل بمعنى ُيباح، وجيوز الثانية بمعنى يتجاوز القصد، يتجاوز 

  .احلد الذي قصده

ائل يف الدرس هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا نكمل بقية املس

ه وصحبه أمجعني   .القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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٩٩٨  

  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٣٨: رقم الدرس
ـــــــــــــُك اْملَْعُصـــــــــــــوَما ـــــــــــــْن َقْصـــــــــــــِدِه َفُيْهلِ   َع

  

ْرُحوَمـــــــــــــــاَكَرْمـــــــــــــــِي َصـــــــــــــــْيٍد يَ   )٧١٢( ـــــــــــــــُل اْملَ   ْقُت

ــــــــــــــــُد َجمْ    ــــــــــــــــَوَعْم ــــــــــــــــَربْ عْ يُ  يٍّ بِ وٍن، َصــــــــــــــــنُ   َت

  

  ِمــــــــــْن َخَطــــــــــٍأ َفِفيــــــــــِه َمــــــــــا ِفيــــــــــِه اْســــــــــَتَقرّ   )٧١٣(

وُط إَِجيــــ     ـِعْصـــــَمُة اْلـــــ: اِب اْلِقَصـــــاصِ ُرشُ

  

ـــــــــــ  )٧١٤( ـــــــــــْل ـ ـــــــــــِذي َقَت ـــــــــــُف لِلَّ   َمْقُتوِل، َوالتَّْكلِي

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :ا بعدوااله، أم

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثامن والثالثون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن قتل اخلطإ، 

  .تكملة الكالم عن قتل اخلطإ، ثم عن رشوط وجوب القصاص يف قتل العمد

  :لسابققال الناظم وفقه اهللا تعاىل، طبًعا البيت ا
ــــــــــــــــــــــ: َوَخَطــــــــــــــــــــــأٌ  ــــــــــــــــــــــا َجيُ َ ِ   وزُ ِفْعــــــــــــــــــــــٌل 

  

ــــــــــــــــــــــ  )٧١١( ــــــــــــــــــــــُه َجيُ ــــــــــــــــــــــٍك َلِكنَّ   وزُ ِمــــــــــــــــــــــْن ُمْهلِ

ـــــــــــــُك اْملَْعُصـــــــــــــوَما   ـــــــــــــْن َقْصـــــــــــــِدِه َفُيْهلِ   َع

  

ْرُحوَمـــــــــــــــاَكَرْمـــــــــــــــِي َصـــــــــــــــْيٍد يَ   )٧١٢( ـــــــــــــــُل اْملَ   ْقُت

ــــــــــــــــُد َجمْ    ــــــــــــــــَوَعْم ــــــــــــــــَربْ عْ يُ  يٍّ وٍن، َصــــــــــــــــبِ نُ   َت

  

  ِمــــــــــْن َخَطــــــــــٍأ َفِفيــــــــــِه َمــــــــــا ِفيــــــــــِه اْســــــــــَتَقرّ   )٧١٣(

  :وط وجوب القصاص واستيفائهرش  
وُط إَِجيــــ   ـِعْصـــــَمُة اْلـــــ: اِب اْلِقَصـــــاصِ ُرشُ

  

ـــــــــــ  )٧١٤( ـــــــــــْل ـ ـــــــــــِذي َقَت ـــــــــــُف لِلَّ   َمْقُتوِل، َوالتَّْكلِي

بالنسبة لقتل اخلطإ يدخل فيه أوًال أن يفعل املكلف ما له فعله، فيرتتب   

  :عليه القتل، وهذا انتهينا منه
ــــــــــــــــــــــ: َوَخَطــــــــــــــــــــــأٌ  ــــــــــــــــــــــا َجيُ َ ِ   وزُ ِفْعــــــــــــــــــــــٌل 

  

ــــــــــــــــــــــ  )٧١١( ـــــــــــــــــــــُه َجيُ ــــــــــــــــــــــٍك َلِكنَّ   وزُ ِمـــــــــــــــــــــْن ُمْهلِ
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  .هذا هو أن يفعل ما له فعله، فيقتل معصوًما ؛َعْن َقْصِدِه َفيُْهلُِك اْملَْعُصوَما

  .ْقُتُل اْملَْرُحوَماَكَرْمِي َصيٍْد يَ  :مثال ذلك

هو يف الربية قاعد يرمي الصيد بالبندقية، فلم تصب الصيد أو جتاوزت 

، فقتل هذا اإلنسان املرحوم املسكني، اهللا يرمحه الصيد إىل قتل إنسان معصوم

  .ويغفره له ويسكنه فسيح اجلنات

  .هذا من قتل اخلطإ

ًضا يف قتل اخلطإ عمد الصبي واملجنون، فإذا أخذ الصبي  ويدخل أ

عمد : املسدس ورضب إنساًنا قاصًدا قتله، فهل هو عمد وال خطأ؟ نقول

املجنون خطأ، وهذا معنى قول  الصبي خطأ، وكذلك احلكم يف املجنون، عمد

   :الناظم
ــــــــــــــــُد َجمْ  ــــــــــــــــَوَعْم ــــــــــــــــَربْ عْ يُ  يٍّ وٍن، َصــــــــــــــــبِ نُ   َت

  

ــــــــــا ِفيــــــــــِه اْســــــــــَتَقرّ   )٧١٣( ــــــــــْن َخَطــــــــــٍأ َفِفيــــــــــِه َم   ِم

يعني عمد الصبي واملجنون حكمه حكم قتل اخلطإ، وفيه ما فيه قتل   

  .اخلطإ من الدية وليس فيه ما يف قتل العمد من القصاص

نون ليس فيه قصاص، وإنام فيه الدية مثل قتل إًذا عمد الصبي واملج

  .اخلطأ

ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل رشوط وجوب القصاص، ورشوط استيفاء 

القصاص ستأيت معنا يف الدرس القادم، لكن نبدأ أوًال برشوط وجوب 

  يعني إيش رشوط وجوب القصاص؟. القصاص
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واهللاِ واقعة قتل  إذا نظرنا إىل واقعة القتل فوجدنا أن واقعة القتل هذه

ٍة تقتل غالًبا، هل جمرد كوهنا قتلت عمد نثبت فيها  عمد، هو قصد اجلناية بآ

  القصاص، وال البد أن ننظر يف رشوط؟

أول رشط من . ال، الزم تنظر يف رشوط وجوب القصاص: قال لك

  .عصمة املقتول: رشوط وجوب القصاص

املقتول معصوم الدم،  أن يكون هذا املقتول معصوًما، أما لو مل يكن هذا

فإنه ال قصاص، مثل ما قلنا لكم لو كان هناك جهاد بني فئة من املسلمني مثًال 

  .مع كفار حربيني يف جهاد رشعي، فقتل واحد من املسلمني واحًدا من الكفار

ال جيب : هل جيب القصاص؟ هنا نقول. نحن نطالب بالقصاص: قالوا 

  .هذا الرشط األول عصمة املقتول .القصاص؛ ألن املقتول غري معصوم الدم

تكليف القاتل، أما لو كان القاتل . أن يكون القاتل مكلًفا: الرشط الثاين

سبق معنا أن  -تذكرون-غري مكلف، وهو الصبي أو املجنون فقد سبق معنا 

  .عمد الصبي واملجنون حكمه حكم قتل اخلطأ

لو كان القاتل  إًذا الرشط الثاين أن يكون القاتل مكلًفا، خرج بذلك ما

  .صبيا أو كان القاتل جمنوًنا

عندنا رشط آخر لوجوب القصاص وهو مكافأة املقتول للقاتل، أما لو 

  يعني إيش مكافأة املقتول للقاتل؟.. كان
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املكافأة : األمر األول: مكافأة املقتول للقاتل ُيشرتط املكافأة هنا يف أمرين

  .يف الدين فال ُيقتل مسلٌم بكافر

مسلم وقتل كافًرا ذميا، معصوم املقتول وال ما هو معصوم؟  لو جاء

معصوم؛ ألن الذمي واملستأمن واملعاهد معصومي الدم، لكن هل يثبت 

ه ال ُيقتل مسلم بكافر، لكن جتب : القصاص هنا؟ نقول ال يثبت القصاص؛ أل

  واضح؟. الدية

الدين، طيب لو قتل ذميٌّ ذميا؟ يثبت القصاص؛ ألهنام متكافئان يف 

نيا من  ين أو نحو ذلك، هيودي قتل هيوديا، هيودي قتل نرصا ين قتل نرصا نرصا

  .أهل الذمة، يثبت القصاص

  .إًذا مكافأة املقتول للقاتل

ه يف احلرية والرق، يقولون ًضا مكافأة أخرى وهي مكافأ إذا قتل : عندنا أ

ة   .احلر عبًدا فإنه ال يثبت القصاص يف هذه املسأ

رابع من رشوط وجوب القصاص، وهذا سيذكره الناظم يف الرشط ال

  .البيت الذي سيذكره يف الدرس القادم عدم الوالدة

ء أب أو أم، فلو قتل األب ابنه أو قتلت األم  أال يكون القاتل والًدا سوا

هذا أعوذ باهللا هذا أمٌر . حالل: ابنها أو بنتها، فال يثبت القصاص، ما نقول

عام[} َوَال َتْقُتُلوا َأْوَالَدُكْم {ب، كبرية من كبائر الذنو   ].١٥١: األ

ه جريمة لكن ال يثبت فيه القصاص   .فقتل الولد ال شك أ
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  .»ال ُيقاد والٌد بولده«: وقد جاء هذا يف احلديث

 :هذه رشوط وجوب القصاص، وهي التي ذكرها الناظم هنا يف قوله

وُط إِجيَ  َوالتَّْكلِيُف لِلَِّذي  ،أن يكون املقتول معصوًما، لِ ِعْصَمُة اْملَْقُتو: اِب اْلِقَصاصِ ُرشُ

  .أن يكون القاتل مكلًفا، َقَتْل 

يات الدرس القادم إن شاء اهللا، واهللا أعلم،  وبقية الرشوط سُتذكر يف أ

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٣٩: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــــــــا، َوَملْ  هُ ُنــــــــــــــــــــــــــَوَكوْ    نّ َتِعــــــــــــــــــــــــــ ُمَكاِفئً

  

  نْ َتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  لَِقاتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل ِوَالَدٌة، َوَملْ   )٧١٥(

ــــــــــــِل ِمــــــــــــْن بَ      َدِمــــــــــــهْ  ضِ ْعــــــــــــِوَراَثـــــــــــُة اْلَقاتِ

  

ـــــــــهِ َفـــــــــاْعَلْم ُوُجـــــــــوَد َرشْ   )٧١٦( ـــــــــهْ  طِ   ِمـــــــــْن َعَدِم

ُط اِالْســــــــــتِيَفا     َكــــــــــْوُن اْملُْســــــــــَتِحّق  :ءِ َوَرشْ

  

ُهـــــــــــــــــــْم   )٧١٧( ـــــــــــــــــــا، َوُكلُّ ًف ـــــــــــــــــــْق ُمَكلَّ َف   َقـــــــــــــــــــِد اتَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو التاسع والثالثون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة 

  .رشوط وجوب القصاص، ثم رشوط استيفاء القصاص

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة رشوط وجوب القصاص، قال
ــــــــــــــــــــــــــا، َوَملْ  هُ ُنــــــــــــــــــــــــــَوَكوْ    نّ َتِعــــــــــــــــــــــــــ ُمَكاِفئً

  

  نْ َتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ  لَِقاتِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍل ِوَالَدٌة، َوَملْ   )٧١٥(

ــــــــــــِل ِمــــــــــــْن بَ      َدِمــــــــــــهْ  ضِ ْعــــــــــــِوَراَثـــــــــــُة اْلَقاتِ

  

ـــــــــهِ َفـــــــــاْعَلْم ُوُجـــــــــوَد َرشْ   )٧١٦( ـــــــــهْ ِمـــــــــ طِ   ْن َعَدِم

ُط اِالْســــــــــتِيَفا     َكــــــــــْوُن اْملُْســــــــــَتِحّق  :ءِ َوَرشْ

  

ـــــــــــــــــــْق   )٧١٧( َف ُهـــــــــــــــــــْم َقـــــــــــــــــــِد اتَّ ـــــــــــــــــــا، َوُكلُّ ًف   ُمَكلَّ

عصمة املقتول وقد ذكرنا هذا : الرشط األول: رشوط وجوب القصاص  

ه لو كان املقتول فال قصاص   .فيام سبق، أ

ًضا بيناه، خيرج به الصبي و. تكليف القاتل: الثاين   .املجنون إذا قتالوأ

أن يكون املقتول مكافئًا للقاتل، املكافأة بني املقتول والقاتل يف : الثالث

  .الدين، ويف احلرية
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بع   .عدم الوالدة: الرا

يعني رشوط ؛ ُمَكافِئًا هُ نُ َوَكوْ  :طيب، طبًعا املكافأة ذكرها الناظم يف قوله

  إجياب القصاص
وُط إَِجيـــــ   ـاْلـــــِعْصـــــَمُة : اِب اْلِقَصـــــاصِ ُرشُ

  

ـــــــــــ  )٧١٤( ـــــــــــْل ـ ـــــــــــِذي َقَت ـــــــــــُف لِلَّ   َمْقُتوِل، َوالتَّْكلِي

يعني وكون املقتول مكافًئا للقاتل، فإن مل يكن املقتول مكافئًا فإنه ال   

  .قصاص

بع، قال   :عدم الوالدة، قال: ثم بعد ذلك الرشط الرا

، ومل يكن هناك وصٌف قد طرأ و ؛لَِقاتٍِل ِوَالَدةٌ  نّ َتعِ  َوَملْ  عنَّ يعني ومل تطرأ

  .للقاتل وهو الوالدة، هذا الوصف يمنع من إيش؟ من القصاص

ِوَراَثُة اْلَقاتِِل ِمْن  نْ َتبِ  َوَملْ  :فإذا كان القاتل والًدا، فال حيدث القصاص، ثم قال

  .َدِمهْ  ضِ عْ بَ 

ًضا لوجوب القصاص إذا ورث القاتل دمه : هناك رشٌط آخر يتعلق هنا أ

  .قصاص نفسه، أو ورث بعض ولده دمه، فال

ة؟ خلينا نرشح لكم وراثة الدم   .إيش معنى هذه املسأ

ال، َمن هو الذي  م، الذي يرث الدم هم ورثة ا اآلن أهيا اإلخوة الكرا

يرث الدم؟ يعني َمن هم أولياء املقتول الذين يطالبون بدمه؟ َمن هم؟ هم 

  .ورثته
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ُيورث  طيب، وهؤالء الورثة حق املطالبة هنا ُيورث، حق املطالبة بالدم

ه قتل  ال، فإذا فرضنا أن هذا الشخص القاتل قتَل لنفرتض أ كام ُيورث ا

زوجته، والعياذ باهللا، فَمن هم أولياء الدم؟ هذه الزوجة هلا أوالد هم أولياء 

الدم الذين يطالبون بالدم، طيب هؤالء األوالد إذا كانوا هم أوالد القاتل 

َمن؟ هو األوالد ليس للولد حق أن  نفسه، اآلن الذي ورث املطالبة بالدم هو

يه، يطلبه يروح املحكمة يقول   !اقتلوا أيب: يطالب بقصاص أ

إًذا إذا ورث القاتل، أو ولد القاتل بعض دمه، هذا مثال عىل ما لو ورث 

يهم، فال قصاص   .األوالد دم أ

طيب كيف يرث القاتل نفسه، يعني هو يرث دم نفسه؟ لو فرضنا أن 

والعياذ باهللا، وصار الورثة هنا هم بقية اإلخوة، هم الذين هلم الرجل قتل أخاه 

احلق يف املطالبة بدم أخيهم، فامت واحد من هؤالء اإلخوة، وورثه هذا القاتل، 

ما هو قتله، ال، مات، يعني هو قتل واحد، وانتقل حق املطالبة بالقصاص إىل 

رة، َمن الذي يرث بقية اإلخوة، بقية اإلخوة جاء واحد منهم صار له حادث بك

  حق املطالبة هنا؟

هم ورثة هذا الذي مات، هم يأخذون مكانه، هؤالء الذين يأخذون 

ًضا، القاتل اآلن ورث حق املطالبة بدم نفسه، إًذا سقط  مكانه منهم القاتل أ

  .القصاص
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ة عدم الوالدة، وهذا معنى قول الناظم ِوَراَثُة  نْ َتبِ  َوَملْ  :هذا ما يتعلق بمسأ

  .َدِمهْ  ضِ عْ اتِِل ِمْن بَ اْلقَ 

فإن ورث القاتل بعض دم نفسه يعني هو صار له حق املطالبة بالقصاص 

  .من نفسه، يسقط القصاص
ــــــــــــِل ِمــــــــــــْن بَ    َدِمــــــــــــهْ  ضِ ْعــــــــــــِوَراَثـــــــــــُة اْلَقاتِ

  

ـــــــــهِ َفـــــــــاْعَلْم ُوُجـــــــــوَد َرشْ   )٧١٦( ـــــــــهْ  طِ   ِمـــــــــْن َعَدِم

يه، فإنه ال قصاص فيه، هذا م   عنى كالم وكذلك لو ورث الولُد بعض دم أ

  .الناظم وفقه اهللا

بت القايض اآلن، نظر يف هذه الرشوط شورط وجوب  طيب، إذا أ

  .خالص، هذه الرشوط كلها متحققة، يال نفذوا احلكم: القصاص، وقال

اصرب، ال ُينفذ احلكم إال برشوط أخرى، وهي ُتسمى رشوط : نقول

ذ احلكم اآلن استيفاء القصاص، ما هي رشوط استيفاء القصاص؟ إذا نبغى ننف

ال، قبل ما ننفذه يف هذه احلالة ننظر يف رشوط استيفاء القصاص، : فوًرا، نقول

  .ما هي هذه الرشوط

  .أن يكون مستحقوا الدم؛ يعني أولياء الدم مكلفني: الرشط األول

أولياء الدم اليل هم الورثة البد أن يكونوا مكلفني ؛ ُمَكلًَّفا َكْوُن اْملُْسَتِحّق 

قلني، أما لو كان فيهم صبي أو جمنون، فإننا ننتظر حتى يبلغ هذا بالغني وعا

إًذا هذا هو الرشط األول أن يكون أولياء الدم . الصبي ويعقل هذا املجنون

وهم مستحقو القصاص؛ يعني الذين هلم حق، مستحقو القصاص يعني هم 
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الذين يقصون؟ ال، مستحقو يعني هم الذين هلم حق القصاص واملطالبة به، 

  .فالبد أن يكونوا مكلفني

أن يتفق هؤالء األولياء كلهم عىل استيفاء القصاص، أما لو : الرشط الثاين

غي القصاص، لو واحد منهم عفى، فإنه ال : بعضهم عفا، قال ا مسامح، ما أ أ

  .ُيستوىف القصاص

  .إًذا ال ُيستوىف القصاص حتى يتفق األولياء أولياء الدم عىل استيفائه

ة قتلت، ثم : ثالرشط الثال األمن من التعدي، فلو أردنا مثًال هذه امرأ

جيئ هبا لتنفيذ القصاص فيها، طالب أولياء الدم بالقصاص، وثبتت كل 

ا جاؤوا هبا إذا هبا حامل، هل ُينفذ القصاص؟ نقول ال، ال ُينفذ : الرشوط، 

ه ال يؤمن من التعدي، فحينئذ سيتعدى هذا القصاص من اجلاين  القصاص؛ أل

ة إىل غري اجلاين وهو اجلنني   .وهي املرأ

  :هذا ما يتعلق برشوط استيفاء القصاص، وذكرها الناظم بقوله
ُط اِالْســــــــــتِيَفا   َكــــــــــْوُن اْملُْســــــــــَتِحّق  :ءِ َوَرشْ

  

ـــــــــــــــــــْق   )٧١٧( َف ُهـــــــــــــــــــْم َقـــــــــــــــــــِد اتَّ ـــــــــــــــــــا، َوُكلُّ ًف   ُمَكلَّ

أن ، ويف القصاص يتفق؛ يعني أن يكون مستحقو وهم أولياء الدم مكلفني  

يات الدرس . كل األولياء عىل القصاص يتفق وسيأيت معنا الرشط الثالث يف أ

ه وصحبه أمجعني   .القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٤٠: رقم الدرس

ـــــنِ  ـــــــــــــدِّ   )٧١٨(  َعـــــَىل اْلَقَصـــــاِص، َوُوُجـــــوُد اْألَْم ـــــــــــــِذي َملْ ِمـــــــــــــَن التََّع ـــــــــــــ ي لِلَّ   نِ َجيْ

ـــــــــــــــــــــ ُ اْلـــــــــــــــــــــَوِيلُّ ُجيَ ــــــــــاِين  اًنــــــــــاَواْلَعْفــــــــــِو َجمَّ   )٧١٩(   َقــــــــــــــــــــــَودِ ْنيَ َبـــــــــــــــــــــ ريَّ   َيــــــــــِدي َأِو اجلَ

ـــــــالنَّْفِس ِيفِ   )٧٢٠(  ءِ اجلُــــــــــــــْرِح َواْألَْعَضــــــــــــــا َوَقــــــــــــــَوٌد ِيفِ  ـــــــوِط َواْســـــــتِيَفا َك ُ   ءِ الرشُّ

 .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس األربعون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن موِجب 

  .قتل العمد والقصاص فيام دون النفس

تان ة األوىل: مسأ يوجب ماذا؟ ثم القصاص فيام دون قتُل العمد : املسأ

  .النفس

قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر رشوط استيفاء القصاص، وذكر 

  :منها اتفاق األولياء مجيعهم عىل استيفائه، قال

ـــــنِ  ـــــــــــــدِّ   )٧١٨(  َعـــــَىل اْلَقَصـــــاِص، َوُوُجـــــوُد اْألَْم ـــــــــــــِذي َملْ ِمـــــــــــــَن التََّع ـــــــــــــ ي لِلَّ   نِ َجيْ

ـــــــــــــــــــــ ُ اْلـــــــــــــــــــــَوِيلُّ ُخيَ ــــــــــاِين  اًنــــــــــاَواْلَعْفــــــــــِو َجمَّ   )٧١٩(   َقــــــــــــــــــــــَودِ ْنيَ َبـــــــــــــــــــــ ريَّ   َيــــــــــِدي َأِو اجلَ

  :ثم تكلم عن جناية األطراف واجلراح فقال

ـــــــالنَّْفِس ِيفِ   )٧٢٠(  ءِ اجلُــــــــــــــْرِح َواْألَْعَضــــــــــــــا َوَقــــــــــــــَوٌد ِيفِ  ـــــــوِط َواْســـــــتِيَفا َك ُ   ءِ الرشُّ
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ل خيارات الويل يف قت: بالنسبة خليارات الويل يف قتل العمد، قبل ما نقول

ياء، وذكرنا هذا يف مجيعهم؛ يعني اتفاق األول: العمد، بالنسبة لقول الناظم

ايض يعني هذا رشط من رشوط ؛ عىل القصاص يتفق مجيعهم؛ الدرس ا

  .استيفاء القصاص، أن يتفق مجيع أولياء الدم عىل القصاص

ـــــنِ  ـــــــــــــدِّ   )٧١٨(  َعـــــَىل اْلَقَصـــــاِص، َوُوُجـــــوُد اْألَْم ـــــــــــــِذي ِمـــــــــــــَن التََّع ـــــــــــــ َملْ ي لِلَّ   نِ َجيْ

ايض،  ًضا من رشوط استيفاء القصاص التي ذكرناها يف الدرس ا وهذا أ

ومثلنا هلا باحلامل، احلامل ال ُيستوىف منها القصاص؛ ألن القصاص من احلامل 

  .يؤدي إىل تعدي إىل غري اجلاين، تعدي للذي مل جيِن وهو اجلنني الذي يف بطنها

ُخيري الويل بني القصاص، وهو الَقود  ما هي خيارات الويل يف قتل العمد؟

  .أو القصاص يعني قتل القاتل، وله أن يصالح عنه بامل

اسمع نحن نريد : يعني جيوز ألولياء الدم أن يطلبوا من اجلاين، يقولوا 

القصاص أو أن تصالح عن القصاص باملبلغ الفالين، مثًال تعطينا مليون ريال 

  .صلًحا عن القصاص

يأخذ الدية، وسيأيت معنا مقادير الديات، الدية يف . لديةا: واخليار الثاين

  .الرجل احلر املسلم مائة من اإلبل، وسيأيت ذكر مقادير الديات إن شاء اهللا

غى القصاص، أريد الدية: فللويل أن يقول ا ما أ   .واهللا أ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠١٠  

: األمر الثاين. ما يف مشكلة، ُخيري الويل بني القود، الَقَود هو القصاص

العفو جماًنا، أن يعفو عن هذا القاتل، وال يأخذ من ديًة وال : ألمر الثالثا. الدية

  .شيًئا

ُ اْلَوِيلُّ ُجيَ  :قال هذا هو العفو  ؛انً اَواْلَعْفِو َجمَّ القصاص، : القود؛  َقَودِ ْنيَ بَ  ريَّ

  .يعني يدفع الجاين الدية، ودا يدي يعني دفع الدية؛ َيِدي َأِو اجلَاِين  ،جماًنا

ف ثم انتقل  بعد ذلك إىل اجلناية فيام دون النفس، وهي جناية األطرا

أن َمن ُأقيد بأحٍد يف النسبة، ُأقيد هبا : واجلراح، ووضع الناظم هنا قاعدة، وهي

  .يف الطرف واجلراح، وَمن ال فال

يعني الشخص الذي إذا قتل ُيقتل، فإنه إذا الطرف يقتص منه، والشخص 

  .هذه القاعدة. ُيقتص منه يف الطاعة الذي إذا قتله ال ُيقتل، فإنه ال

ال يثبت القصاص، : قلنا. األب إذا قتله ولده: يعني إذا أردنا أن نمثل هلا

  .إًذا إذا قطع عضًوا أو طرًفا فإنه ال يثب القصاص

  .إًذا إذا قطع طرًفا من التأهل فإنه ال ُيقتص منه به. املسلُم ال ُيقتل بالكافر

  : قال الناظم

ـــــــالنَّْفِس ِيفِ   )٧٢٠(  ءِ اجلُــــــــــــــْرِح َواْألَْعَضــــــــــــــا َوَقــــــــــــــَوٌد ِيفِ  ـــــــوِط َواْســـــــتِيَفا َك ُ   ءِ الرشُّ

يعني نفس الرشوط التي ذكرناها، املكافأة، وعدم الوالالدة، وكذلك يف 

  .تذكرون األمن من التعدي للذي مل يبنِ . رشوط استيفاء األمن من التعدي
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ه أن : طرف، قلناكذلك األمر من التعدي البد أن يتم يف القصاص يف ال أل

  .حيصل ويثبت يف القصاص يف النفس

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا نواصل يف الدرس القادم، واُهللا 

ه وصحبه أمجعني   .أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٤١: رقم الدرس
ْط َعـــــاِدَال  َفـــــِإْن َيُكـــــْن ِيفِ  ـــــاْرشِ   :اْلُعْضـــــِو َف

  

  اْألَْمــــــــــــــَن ِمــــــــــــــْن َحْيــــــــــــــٍف َوَأْن ُيَامثِــــــــــــــَال   )٧٢١(

ـــــــــــــــــــــَتِويَ ْســـــــــــــــــــــًام اِ      ا َوَمْوِضـــــــــــــــــــــًعا َوَأْن َيْس

  

ٍة َوِيفِ  ِيفِ   )٧٢٢(   َكـــــــــــــــــــــَامٍل، َفاْعنَِيـــــــــــــــــــــا ِصـــــــــــــــــــــحَّ

ــــــــ   ــــــــا اْجلِ ُح َأمَّ   َفاْلَقَصــــــــاُص ِفيــــــــِه َحــــــــّل : َرا

  

ـــــــــــــ  )٧٢٣( ـــــــــــــْد وَ إَِذا اْجلِ ُح لِْلِعَظـــــــــــــاِم َق   َصـــــــــــــْل َرا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو احلادي واألربعون بعد ا

يف رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط 

  . الطرف، ثم رشوط القصاص يف اجلراحالقصاص يف

ح؛ كالشج يف الرأس أو نحو ذلك، سنبني إن  األطراف؛ قطع اليد، واجلرا

  .شاء اهللا رشوط القصاص فيهام

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ْط َعـــــاِدَال  َفـــــِإْن َيُكـــــْن ِيفِ  ـــــاْرشِ   :اْلُعْضـــــِو َف

  

  اْألَْمــــــــــــــَن ِمــــــــــــــْن َحْيــــــــــــــٍف َوَأْن ُيَامثِــــــــــــــَال   )٧٢١(

ـــــــــــــــــــــَتِويَ ًام ْســـــــــــــــــــــاِ      ا َوَمْوِضـــــــــــــــــــــًعا َوَأْن َيْس

  

ٍة َوِيفِ  ِيفِ   )٧٢٢(   َكـــــــــــــــــــــَامٍل، َفاْعنَِيـــــــــــــــــــــا ِصـــــــــــــــــــــحَّ

ــــــــ   ــــــــا اْجلِ ُح َأمَّ   َفاْلَقَصــــــــاُص ِفيــــــــِه َحــــــــّل : َرا

  

ـــــــــــــ  )٧٢٣( ـــــــــــــْد َوَصـــــــــــــْل إَِذا اْجلِ ـــــــــــــاِم َق ُح لِْلِعَظ   َرا

: رشوط القصاص فيام دون النفس، يف األعضاء ُيشرتط ثالثة رشوط  

  .األمن من حيٍف : األول

  .يعني القصاص؛ َفِإْن َيُكنْ  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
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ْط َعادَِال  َفِإْن َيُكْن ِيفِ  يعني فارشط لتكون عادًال ولتحقق العدل،  ؛اْلُعْضِو َفاْرشِ

  :الرشوط اآلتية

  .اْألَْمَن ِمْن َحيٍْف  :قال: األول

هذا  األمن من احليف، أما إذا ُعلم أن: فُيشرتط يف القصاص يف األعضاء

القصاص ال يمكن فيه حتقيق املامثلة وال يمكن فيه األمن من الظلم واحليف، 

  .واحليف هو الظلم، فإنه يسقط القصاص حينئذ

مثال ذلك، أو بامذا حيصل األمن من احليف؟ حيصل األمن حيف بأن 

يكون القطع من مفصٍل، أما لو كان القطع من غري مفصل، مثل لو قطع من 

ه ال نصف الذراع، ال ي مكن أن نحقق األمن فنقطع من نصف الذراع؛ أل

  .يمكن أن يتحقق املامثلة يف القصاص متاًما

  .األمن من احليف: إًذا الرشط األول

األمن من احليف بأن يكون القطع من مفصٍل، أو له حد : هم يقولون

ف، فيه اجلزء األمامي اللني هذا  ف، وهو ما الن من األ ينتهي إليه كامِرن األ

ف حتى وصل إىل العظم يمكن  ف، فهذا إذا قطع مارن األ ُيسمى مارن األ

ًضا   .القصاص أ

ه يمكن حتقيق القصاص بدون حيٍف    .يمكن القصاص؛ أل

َوَأْن  :املامثلة يف االسم واملوضع، وهذا معنى قول الناظم: الرشط الثاين

  . َوَمْوِضًعاْسًام اِ  ُيَامثَِال 
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ملوضع؟ املامثلة يف االسم يعني لو قطع اجلاين ما معنى املامثلة يف االسم وا

خنرص اليد اليمنى من هذا الشخص، فإننا نقطع خنًرصا بخنرص، هذه هي 

املامثلة يف االسم، وأما املامثلة يف املوضع فخنرص اليمني ال ُيقطع به خنرص 

 ثَِال َوَأْن ُيامَ  :قال، ليمني؛ ليتامثل يف االسم واملوضعاليسار، إنام ُيقطع به خنرص ا

  . َوَمْوِضًعاْسًام اِ 

َوَأْن  :استواؤها يف الصحة والكامل، وهو معنى قول الناظم: الرشط الثالث

ٍة َوِيفِ  ِيفِ  اَيْسَتِويَ    .َكَاملٍ  ِصحَّ

ء يف الصحة يعني لو كان اجلاين قد قطع يَد رجٍل مشلول، هذه يد  ؛االستوا

قصاص ُيقصد فيه شالء، قطع يًدا شالء فال ُتقطع يده الصحيحة؛ ألن ال

ء وال حصل حتقيق  التساوي، فلو قطعنا صحيحة بشالء ما حصل االستوا

  .العدالة يف القصاص

  .استواؤمها يف الصحة، فال ُتؤخذ صحيحة بشالء مثًال : إًذا األول

واستواؤها يف الكامل، لو كان عند الشخص إصبع زائًدا، مثًال عنده إصبع 

ئد، اإلصبع الزائد ال ُتقطع هبا زائد، فجاء واحد وجنى عليه بقطع اإل صبع الزا

إصبع أصلية، عنده ستة أصابع مثًال، فقطع شخص إصبعه السادس فال ُتقطع 

ء يف الكامل   .من هذا اجلاين اإلصبع األصلية لعدم االستوا

يعني فاعتن هبذه ؛ َفاْعنِيَا :هذا بالنسبة لرشوط القصاص يف األعضاء، قال

  .الرشوط وحققها ليحصل العدل



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠١٥  

وأما القصاص يف اجلراح، فيثبت القصاص يف اجلراح برشط أن ينتهي 

  .أما اجلرح الذي ال ينتهي إىل عظٍم فإنه ال يثبت القصاص فيه. اجلرح إىل عظمٍ 

يعني مثل إيش؟ مثًال لو جرحه فطلع دم، جرح خرج منه الدم ومل يصل 

احلكومة كام هذا اجلرح إىل العظم، فهذا اجلرح ال قصاص فيه وإنام يثبت فيه 

ايل وهو احلكومة كام سيأيت  سيأيت إن شاء اهللا تعاىل، يعني يثبت فيه العوض ا

  .بإذن اهللا

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٤٢: رقم الدرس

ـــــــــــــــهْ  يٍّ نِـــــــــــــــِملَجْ ٌل َمـــــــــــــــا ى بِالدِّ   )٧٢٤(  َعَلْيـــــــــــــــِه ُأْعطَِي ــــــــــــــٍة ُيَســــــــــــــمَّ ــــــــــــــةْ َعــــــــــــــَىل ِجنَاَي   َي

ـــــــــــــــــــُة ُحـــــــــــــــــــرٍّ    ، َواْخــــــــــــــــَرتِ ئـــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــَن اْلَبِعـــــــــــــــريِ امبِ   )٧٢٥(  رِ ُمْســـــــــــــــــــلٍِم َفَقـــــــــــــــــــدِّ  ِدَي

ـــــــــــ ـــــــــــاٍل َأِو اْثنَ ـــــــــــِف ِمْثَق ـــــــــــ ْي ِألَْل ــــــَن الــــــدِّ   )٧٢٦(  َعَرشَ ــــــا ِم ًف ْ ــــــَرا ْرَهِم، َأْو ُخــــــْذ بَ َأ   َق

  .عليكم ورمحة اهللالسالم 

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثاين واألربعون بعد ا

  .رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الديات

  الديات:  تعاىلقال الناظم وفقه اهللا

ـــــــــــــــهْ  يٍّ نِـــــــــــــــِملَجْ َمـــــــــــــــاٌل  ى بِالدِّ   )٧٢٤(  َعَلْيـــــــــــــــِه ُأْعطَِي ــــــــــــــٍة ُيَســــــــــــــمَّ ــــــــــــــةْ َعــــــــــــــَىل ِجنَاَي   َي

ـــــــــــــــــــُة ُحـــــــــــــــــــرٍّ    ، َواْخــــــــــــــــَرتِ ئـــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــَن اْلَبِعـــــــــــــــريِ امبِ   )٧٢٥(  رِ ُمْســـــــــــــــــــلٍِم َفَقـــــــــــــــــــدِّ  ِدَي

ـــــــــــ ـــــــــــاٍل َأِو اْثنَ ـــــــــــِف ِمْثَق ـــــــــــ ْي ِألَْل ــــــَن الــــــدِّ   )٧٢٦(  َعَرشَ ــــــا ِم ًف ْ ــــــَرا بَ  ْرَهِم، َأْو ُخــــــذْ َأ   َق

بدأ الناظم أوًال بالكالم عن الدية بتعريف الدية، ما هي الدية؟ عّرفها بأهنا 

ال املؤدى إىل جمني عليه أو وليه بسبِب إجنائه، قال    :ا

ـــــــــــــــهْ  يٍّ نِـــــــــــــــِملَجْ َمـــــــــــــــاٌل  ى بِالدِّ   )٧٢٤(  َعَلْيـــــــــــــــِه ُأْعطَِي ــــــــــــــٍة ُيَســــــــــــــمَّ ــــــــــــــةْ َعــــــــــــــَىل ِجنَاَي   َي

: لدية لويل املجني عليه، وهذا ُيضافطيب، الناظم هنا مل يذكر إعطاء ا

ه إذا كانت اجلناية قتًال فإن الدية  ال املؤدى إىل املجني عليه أو وليه؛ أل ماٌل، ا

  .تؤدى إىل أولياء الدم وال تؤدى إىل املجني عليه
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   :قال رمحه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــهْ  يٍّ نِـــــــــــــــِملَجْ َمـــــــــــــــاٌل  ى   )٧٢٤(  َعَلْيـــــــــــــــِه ُأْعطَِي ــــــــــــــٍة ُيَســــــــــــــمَّ ــــــــــــــةْ بِالدِّ َعــــــــــــــَىل ِجنَاَي   َي

  .هي اإلبل: األصل األول من أصول الديات: ثم ذكر أصول الديات

إًذا األصل األول من الديات هو اإلبل . دية احلر املسلم مائة من اإلبل

  .وهو مائة من اإلبل

ف  واألصل الثاين من الديات هو الذهب والدية بالنسبة للحر املسلم أ

  .مثقال من الذهب

ف درهم من . لفضةهو ا: األصل الثالث ودية احلر املسلم اثني عرش أ

  .الفضة

بع ثم الغنم . ودية احلر املسلم مائتان من البقر. هو البقر: واألصل الرا

فني من الشياه، من الغنم فا شاة؛ يعني أ   .والدية فيها أ

   :هذا ما يتعلق بأصول الدية، وهو الذي ذكره الناظم وفقه اهللا تعاىل بقوله

ـــــــــــــــــــُة ُحـــــــــــــــــــرٍّ    ، َواْخــــــــــــــــَرتِ ئـــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــَن اْلَبِعـــــــــــــــريِ امبِ   )٧٢٥(  رِ ُمْســـــــــــــــــــلٍِم َفَقـــــــــــــــــــدِّ  ِدَي

  .إًذا دية احلر املسلم ُتقدر بامئة من اإلبل

  .ُمْسلِمٍ  ِدَيُة ُحرٍّ  :قوله

  .اذا قيده باحلر؟ ألن دية العبد كام سيأيت قمته

اذا قيده باملسلم؟ ألن دية الكتايب كام سيأيت عىل النصف من دية  و

  .إًذا مائة من اإلبل. املسلم



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠١٨  

  .ِألَْلِف ِمثَْقالٍ  َواْخَرتِ  :ثم قال

ف مثقال من الذهب، واملثقال الواحد يساوي  إذا أردَت الذهب ختتار أ

ف مثقال، فمجموعها  أربع جرامات وربع من الذهب، فإذا أردنا أن نحسب أ

كم؟ أربعة كيلو من الذهب، وكم؟ أربعة كيلو وربع من الذهب؛ ألن عندنا 

ف هذه صارت أربعة كيلو، والربع رضب األلف يصري أر بع جرام رضب أ

م، فيصري عندنا أربعة كيلو وربع من الذهب ٢٥٠   .جرا

ًْفا ِمَن الدِّ  َعَرشَ  ْي َأِو اْثنَ  :قال من الفضة، والدرهم الواحد يساوي ، ْرَهمِ َأ

م، لكن حتديًدا  م، يعني تقريًبا ثالثة جرا اثنان، ثالثة فاصلة سبعة وتسعني جرا

فاصلة سبعة وتسعني، وإذا حسبنا اثنان فاصلة سبعة وتسعني رضبناها يف اثني 

ًفا فإن املجموع يكون مخسة وثالثني كيلو من الفضة وستامئة وأربعني  عرش أ

ًما من الفضة   .جرا

  .َقَرا َأْو ُخْذ بَ  :أو قال

ه يأخذ من البقر كم؟ مائت ان، وسيأيت معنا يف الدرس القادم تتمة البيت أ

فان   .ومن الغنم؟ أ

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠١٩  

  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٤٣: رقم الدرس
ــــــــــــــــْي َشــــــــــــــــاةِ  ْي َأْي مــــــــــــــــائتَ    َرْأٍس، َأَو اْلَف

  

ــــــــــــــــــــــــــدِّ   )٧٢٧(   ِت ايَ َفَهــــــــــــــــــــــــــِذِه اْألُُصــــــــــــــــــــــــــوُل لِل

ــــــــــــرِّ      ْصــــــــــــُف َمــــــــــــانِ  اْلِكَتــــــــــــاِيب  َوِدَيــــــــــــُة احلُ

  

   ِدَيـــــــــِة اْملُْســـــــــلِِم، َفاْحُســـــــــْب َواْحُكـــــــــَام  ِيفِ   )٧٢٨(

ُجـــــــــــــــــــــــــوِيسٍّ   ا ـــــــــــــــــــــــــمِ  َوِملَ   َوَنْحـــــــــــــــــــــــــِوِه اْعَل

  

  ئــــــــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــــــْن ِدْرَهــــــــــــــــــــمِ امنُ َام َفْهــــــــــــــــــــَي ثَ   )٧٢٩(

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحب ه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالث واألربعون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن مقادير 

  .الديات، مقادير ديات النفس

 قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر أن البقرة أصل من أصول الدية،

  .مائة رأس من البقر، هذا يف البقر؛ َرْأسٍ  ْي َأْي مائتَ  :قال
ــــــــــــــــْي َشــــــــــــــــاةِ  ْي َأْي مــــــــــــــــائتَ    َرْأٍس، َأَو اْلَف

  

ــــــــــــــــــــــــــدِّ   )٧٢٧(   ِت ايَ َفَهــــــــــــــــــــــــــِذِه اْألُُصــــــــــــــــــــــــــوُل لِل

ــــــــــــرِّ      ْصــــــــــــُف َمــــــــــــانِ  اْلِكَتــــــــــــاِيب  َوِدَيــــــــــــُة احلُ

  

   ِدَيـــــــــِة اْملُْســـــــــلِِم، َفاْحُســـــــــْب َواْحُكـــــــــَام  ِيفِ   )٧٢٨(

ُجـــــــــــــــــــــــــوِيسٍّ   ا ـــــــــــــــــــــــــمِ َونَ  َوِملَ   ْحـــــــــــــــــــــــــِوِه اْعَل

  

  ئــــــــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــــــْن ِدْرَهــــــــــــــــــــمِ امنُ َام َفْهــــــــــــــــــــَي ثَ   )٧٢٩(

دية احلر املسلم الدية الكاملة اليل هي مائة من اإلبل : بالنسبة للدية، قلنا  

ف درًمها من الفضة أو مائتني من البقر  ف مثقال من الذهب أو اثنا عرش أ أو أ

فني من الشياه، وهذا معنى قول الناظم هذا من البقر، طبًعا ؛ َرْأسٍ  ْي َأْي مائتَ  :أو أ
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ايض  ايض أما يف آخر الدرس ا هو ذكر اإلبل والذهب والفضة يف الدرس ا

  :البقر، قال
ــــــــــــــــْي َشــــــــــــــــاةِ  ْي َأْي مــــــــــــــــائتَ    َرْأٍس، َأَو اْلَف

  

ــــــــــــــــــــــــــدِّ   )٧٢٧(   ِت ايَ َفَهــــــــــــــــــــــــــِذِه اْألُُصــــــــــــــــــــــــــوُل لِل

ا منها دفع اجلاين لزم الويل قبوله،   يعني  وهذه األصول اخلمسة للديات أ

اجلاين إذا دفع لويل الدم بقر، يلزمه القبول، دفع له إبًال يلزمه القبول، دفع له 

ذهًبا يلزمه القبول، التخيري ليس له خياٌر يف ذلك، يعني ليس لويل الدم خيار يف 

قبوله وإنام اخليار هنا للجاين أو لعاقلة اجلاين يف اختيار واحد من هذه األصول 

  .اخلمسة

ذلك الناظم إىل دية احلر الكتايب، وهي نصف دية املسلم،  ثم انتقل بعد

فإذا كانت من اإلبل مائة بالنسبة للمسلم احلر فتكون مخسني بالنسبة للكتايب 

  .وهكذا

   :قال
ــــــــــــرِّ    ْصــــــــــــُف َمــــــــــــانِ  اْلِكَتــــــــــــاِيب  َوِدَيــــــــــــُة احلُ

  

   ِدَيـــــــــِة اْملُْســـــــــلِِم، َفاْحُســـــــــْب َواْحُكـــــــــَام  ِيفِ   )٧٢٨(

ائة من اإلبل . كم بذلكيعني عليك احلساب واح  ا احسب، نصف ا

ف  في شاة أ ائتني من البقر مائة من البقر، نصف أ مخسني من اإلبل، نصف ا

ف درهم،  ف مثقال نصفها مخسامئة مثقال، الفضة اثنا عرش أ شاة، الذهب أ

  .نصفها كم؟ ستة آالف درهم وهكذا
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ك انته املفروض إنك يعني ما راح أذكر لك احلساب؛ أل؛ َفاْحُسْب َواْحُكَام 

  .تعرف حتسب اهللا جيزيك خًريا 

فدية املجويس والوثني : الثالث مما يتعلق بالدية دية املجويس والوثني

  . ثامنامئة درهم

م : وهنا احفظ هذه الفائدة الدرهم يساوي اثنني فاصلة سبعة وتسعني جرا

م من الفضة، فإذا رضبنا اثنني ف اصلة سبعة من الفضة، يعني تقريًبا ثالثة جرا

م من  ٢وتسعني يف ثامنامئة، يطلع الناتج  م وثالثامئة وستة وسبعني جرا كيلوجرا

  .هذه هي دية املجويس وحتوهلا عاد بالعملة التي يريد أن يدفع هبا. الفضة

ة فدية املجويس والوثني  ة، نعم قبل أن ننتقل لدية املرأ عندنا ديُة املرأ

  .َوَنْحِوِه اْعَلمِ  َوِملَُجوِيسٍّ  :ذكرها الناظم يف قوله

  ..جمويس، وثني، ملحد. يعني وثني: ونحوه
ُجـــــــــــــــــــــــــوِيسٍّ  ـــــــــــــــــــــــــمِ  َوِملَ   َوَنْحـــــــــــــــــــــــــِوِه اْعَل

  

  ئــــــــــــــــــــٍة ِمــــــــــــــــــــْن ِدْرَهــــــــــــــــــــمِ امنُ َام َفْهــــــــــــــــــــَي ثَ   )٧٢٩(

إذا كان : املجويس كيف تكون الدية فيه؟ نقول: ممكن واحد يقول  

من املجويس من أهل الذمة؛ ألن املجوس كام سبق معنا يف كتاب اجلهاد 

املمكن أن يكون املجويس ذميا؛ ألن الذمة ُتعقد لليهود والنصارى واملجوس، 

فممكن يكون املجويس ذميا، كذلك ممكن يكون مستأمن أو معاهد، وكذلك 

الوثني، الوثني ال يكون ذميا عىل املذهب، لكن قد يكون معاهًدا أو مستأمنًا، 

  .فتجب فيه الدية ثامنامئة درهم
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ة فهي عىل النصف من دية الرجل يف الثلث وما زاد، وأما درية ا ملرأ

  .وسنبينه بشكل أوضح يف الدرس القادم إن شاء اهللا

أما دية العبد فدية العبد قيمته وإن علت، مهام بلغت حتى لو كانت أكثر 

  .من الدية دية احلر فإهنا جتب بالعبد

ي عبٌد قيمته وأما اجلنني إذا حصلت جناية بإسقاط اجلنني، ففيه ُغرة، وه

واهللا  عرش دية أمه، وهذا إن شاء اهللا عز وجل نبينه كله يف الدرس القادم،

ه وصحبه أمجعني   .أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٤٤: رقم الدرس

ـــــــــــــُة  ـــــــــــــلِّ نِ ِدَي ـــــــــــــا ذُ  ْســـــــــــــَوٍة لُِك ُكوِر َقــــــــْد ُأِقــــــــرّ  اِممَّــــــــ ْصــــــــِف بِالنِّ   )٧٣٠(  كِـــــــــــــرْ َم   لِلــــــــذُّ

ـــــــــــــــــُة اْجلَ   )٧٣١(  ِدَيــــــــــــــُة َعْبــــــــــــــٍد ِقيَمــــــــــــــٌة َوإِْن َعَلــــــــــــــْت  ـــــــــــــــــْت َوِدَي َ ٌة َأ ـــــــــــــــــِني ُغـــــــــــــــــرَّ   نِ

  َيــــــــــــــــــُة ِفيــــــــــــــــــِه َواِردُ ِف َفالدِّ ْ َكــــــــــــــــــاْألَ   )٧٣٢(  اِن ِمنْـــــــــُه َواِحـــــــــدُ ْنَســـــــــَمـــــــــا َكـــــــــاَن لِْإلِ 

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل ر سول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الرابع واألربعون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن مقادير 

  .الديات ثم عن ضابط دية األعضاء

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــُة  ـــــــــــــنِ ِدَي ـــــــــــــلِّ ْس ـــــــــــــا ذُ  َوٍة لُِك ُكوِر َقــــــــْد ُأِقــــــــرّ  اْصــــــــِف ِممَّــــــــبِالنِّ   )٧٣٠(  كِـــــــــــــرْ َم   لِلــــــــذُّ

ـــــــــــــــــُة اْجلَ   )٧٣١(  ِدَيــــــــــــــُة َعْبــــــــــــــٍد ِقيَمــــــــــــــٌة َوإِْن َعَلــــــــــــــْت  ـــــــــــــــــْت َوِدَي َ ٌة َأ ـــــــــــــــــِني ُغـــــــــــــــــرَّ   نِ

  :دية األعضاء واملنافع: ثم قال

  ِفيــــــــــــــــــِه َواِردُ  َيــــــــــــــــــةُ ِف َفالدِّ ْ َكــــــــــــــــــاْألَ   )٧٣٢(  اِن ِمنْـــــــــُه َواِحـــــــــدُ ْنَســـــــــَمـــــــــا َكـــــــــاَن لِْإلِ 

ة الديات، وقد ذكرنا فيام سبق دية املسلم احلر، ودية  اه يف مسأ نتم ما ابتدأ

احلر الكتايب، ودية املجويس والوثني، ودية املرأة وهي التي نذكرها يف هذه 

  .الدرس
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دية املرأة أهيا اإلخوة الكرام عىل نصف دية الرجل يف الثلث وما زاد، 

  زاد؟ يعني إيش يف الثلث وما

إن الدية تارة جيب فيها أقل من الثلث، وتارة جيب فيها الثلث أو : نقول

أكثر، مثًال وهذا سيأيت بعد قليل يف دية األعضاء، لو ُقطع إصبع الرجل فهنا 

الواجب عرش الدية؛ ألن اإلنسان فيه عرشة أصابع ونبني بعد قليل إن شاء اهللا 

  .ففيه عرش الدية

ة، نفس اليشء؛ ألن العرش دون الثلث، طيب، إذا ُقطعت إصبع من  املرأ

ة  ًضا هو دون الثلث، يصري يف الرجل واملرأ يعني اإلصبع عرش، إصبعني أ

ء، أربعة أصابع ال، هنا صار أكثر من  ء، ثالثة أصابع الرجل واملرأة سوا سوا

ة عىل النصف من دية الرجل   .الثلث فتكون املرأ

عىل الثلث، وأما ما دون الثلث  نصف دية الرجل تكون يف الثلث أو ما زاد

  .فهذا يتساوى فيه دية الرجل ودية املرأة

دية العبد قيمته، فإذا حصلت جناية عىل عبد، فإن : ثم ذكر دية العبد، فقال

الواجب هنا الضامن بالقيمة، وقد تكون القيمة أعىل من الدية، وقد تكون 

  .القيمة أقل من الدية

ة اجلنني، دية اجلن ما معنى غرة؟ معناها عبٌد قيمه . ني ُغّرةثم ذكر مسأ

  .عرش دية أمه
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 :هذا هو الواجب فيه، وهذا هو الذي ذكره الناظم وفقه اهللا تعاىل يف قوله

يعني إيش لكل َمن ُذكر؟ يعني دية املرأة املسلمة نصف  ،كِرْ َما ذُ  ْسَوٍة لُِكلِّ نِ ِدَيُة 

ة الكتابية ن صف دية الرجل الكتايب، دية الرجل املسلم، الكتايب دية املرأ

ًضا عىل النصف، وهكذا، قال   :املجويس والوثني أ

ـــــــــــــُة  ـــــــــــــلِّ نِ ِدَي ـــــــــــــا ذُ  ْســـــــــــــَوٍة لُِك ُكوِر َقــــــــْد ُأِقــــــــرّ  اْصــــــــِف ِممَّــــــــبِالنِّ   )٧٣٠(  كِـــــــــــــرْ َم   لِلــــــــذُّ

ة، وهذا كام قلنا يف الثلث وما زاد،  فام ُأقر من الدية للرجل ُيقر نصفه للمرأ

  .رأة تتساوى مع دية الرجلأما ما دون الثلث فإن دية امل

ة يف دية النفس،  وأما قول الناظم هنا، فإنه أراد رمحه اهللا ووفقه دية املرأ

  .اليل هي الدية الكاملة عىل النصف مما للذكور

ذكرنا دية العبد إيش؟  ؛ِدَيُة َعْبٍد قِيَمٌة َوإِْن َعَلْت  :ودية العبد ذكرها يف قوله

، حتى لو كانت أكثر من دية احلر، وهذا قيمته، فدية العبد قيمته وإن علت

  .يعني إن كانت كثرية. وإْن علت: معنى

َْت َوِدَيُة اْجلَ  ٌة َأ دية اجلنني كام قلنا، إذا حصلت جناية أدت إىل  ؛نِِني ُغرَّ

إسقاط اجلنني، فام الواجب يف إسقاط اجلنني ميًتا؟ الواجب يف ذلك هو ضامنه 

عبد، فيكون له عبد هذا ُيعطى عبًدا ديًة،  بديته وهي ُغرة، والغرة قلنا إيش؟

  .وهذا العبد الذي ُيعطى يف اجلناية عىل اجلنني قيمته تكون عرشة دية أمه

: وهي معادلة: ثم انتقل بعد ذلك إىل دية األعضاء واملنافع، وهنا قاعدة

إذا أردنا أن نعرف دية هذا العضو يف اجلسم، يعني واحد قطع إصبًعا، نريد أن 
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ننظر إىل عدد هذا العضو يف بدن : الواجب يف هذا العضو؟ نقول نعرف ما

كم إصبع يد؟ اإلنسان عنده عرشة أصابع، إًذا ننظر يف عدده يف بدن . اإلنسان

  .اإلنسان ونقسمه عىل دية النفس

دية النفس كام سبق يف احلر املسلم مائة بعري مثًال، فعندنا عرشة أصابع 

  .، يصري يف كل إصبع عرشة من اإلبلنقسم مائة بعري عىل عرشة أصابع

كم يف العني؟  إًذا اإلصبع إصبع اليد الواحد يف عرشة الدية، طيب ما رأ

دية العني تساوي اثنني اليل هو عدد : العني عندنا اجلسم فيه عينان، إًذا نقول

  ..العيون يف البدن تقسيم دية النفس، فنقسم

تقسيم عدده يف بدن اإلنسان،  عفًوا ما هو عدد يف بدن اإلنسان، دية النفس

فنقسم عرشة من اإلبل عىل اثنني، يطلع لنا دية العني الواحدة، هي نصف دية 

  ..النفس، وهذا ما ذكره

ف ما يف إال واحد، إًذا واحد  ف كم؟ األ فمثًال عىل سبيل املثال دية األ

ألن تقسيم الدية، أو الدية كاملة نقسمها عىل واحد يطلع إيش؟ الدية كاملة؛ 

أي يشء تقسمه عىل واحد يطلع الناتج نفسه، واضح؟ وهذا ما ذكره الناظم 

  :بقوله

  َيــــــــــــــــــُة ِفيــــــــــــــــــِه َواِردُ ِف َفالدِّ ْ َكــــــــــــــــــاْألَ   )٧٣٢(  اِن ِمنْـــــــــُه َواِحـــــــــدُ ْنَســـــــــَمـــــــــا َكـــــــــاَن لِْإلِ 

  .فام كان فيه واحد فقط ففيه الدية كاملة
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عىل نبينا حممٍد، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٤٥: رقم الدرس
ـــــــــــــــــــِه َشـــــــــــــــــــْيَئانِ  ـــــــــــــــــــا بِ   َكـــــــــــــــــــاْلَعْينَْنيِ : َوَم

  

  َيــــــــــــــــــــــــــــُة ُدوَن َمــــــــــــــــــــــــــــْنيِ َفِفــــــــــــــــــــــــــــيِهَام الدِّ   )٧٣٣(

ـــــــــَداُمهَ  ْصـــــــــُف ِيفِ َوالنِّ    ـــــــــإِْح ـــــــــَذا َجتِ   ْب ا؛ َك

  

ـــــــــــــــْب ثَ لُ اْملِنَْخـــــــــــــــَرْيِن ثُ  ِيفِ   )٧٣٤( ـــــــــــــــا، َفاْحَتِس   اَه

  اْألَْجَفــــــــــــــــــــــــانِ  َوِدَيــــــــــــــــــــــــٌة َتْكُمــــــــــــــــــــــــُل ِيفِ   

  

ْبــــــــــــُع ِيفِ   )٧٣٥( ِحــــــــــــِد ِمنَْهــــــــــــا اْلَفــــــــــــاِين  َوالرُّ   اْلَوا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

اخلامس واألربعون بعد حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس 

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

  .دية األعضاء

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ـــــــــــــــــــِه َشـــــــــــــــــــْيَئانِ  ـــــــــــــــــــا بِ   َكـــــــــــــــــــاْلَعْينَْنيِ : َوَم

  

  َيــــــــــــــــــــــــــــُة ُدوَن َمــــــــــــــــــــــــــــْنيِ َفِفــــــــــــــــــــــــــــيِهَام الدِّ   )٧٣٣(

ـــــــــَداُمهَ  ْصـــــــــُف ِيفِ َوالنِّ    ـــــــــَذاإِْح ـــــــــ ا؛ َك   ْب َجتِ

  

ـــــــــــــــْب اْملِنَْخـــــــــــــــَرْيِن ثُ  ِيفِ   )٧٣٤( ـــــــــــــــا، َفاْحَتِس   ُلَثاَه

  اْألَْجَفــــــــــــــــــــــــانِ  َوِدَيــــــــــــــــــــــــٌة َتْكُمــــــــــــــــــــــــُل ِيفِ   

  

ْبــــــــــــُع ِيفِ   )٧٣٥( ِحــــــــــــِد ِمنَْهــــــــــــا اْلَفــــــــــــاِين  َوالرُّ   اْلَوا

ايض، وقلنا   حتى : بالنسبة لدية األعضاء ذكرنا القاعدة يف الدرس ا

ثم نقسمها عىل عدد هذا العضو يف نعرف دية العضو فإننا ننظر إىل دية النفس 

  .جسم اإلنسان
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ف إننا ننظر إىل الدية كاملة ونقسمها عىل : فعىل سبيل املثال قلنا يف دية األ

ف الدية  ف واحد، فيطلع لنا الدية كاملة، يف اجلناية عىل األ واحد؛ ألن األ

  .كاملة

م كام تر ف أهيا اإلخوة الكرا ف، شوف األ ون يف عندنا مثال توضيح لأل

ف املقصود به قطع إيش؟ هذا اجلزء اللحمي الذي، هذا ُيسمى  قطع األ

من، وهذا  ف، وهذا ُيسمى منخر األ ارن، اليل يف نص هذا ُيسمى مارن األ ا

رس   .املنخر األ

ف  ارن، فإذا قطع األ طيب، املنخر األول، واملنخر الثاين، وهذا ُيسمى ا

واحد من هذه الثالثة فسيأيت معنا إن شاء اهللا  كله فيه الدية كاملة، وأما إذا قطع

  .أن الواحد من املنخرين فيه ثلث الدية

طيب نأيت إىل دية العني، دية العني كام ذكرنا نقسم دية النفس عىل اثنني؛ 

ألن البدن فيه عينان، فيطلع لنا الناتج نصف الدية يف كل عني، وأما إذا أذهب 

  .يكون عندنا الدية كاملةالعينني بالكامل فكل واحدة نص، ف

وأما دية املنخر، فاملنخر فيه نقسم دية النفس عىل ثالثة، يعطينا ثلث 

ف مكون من ثالثة أشياء. الدية : ليش عىل ثالثة؟ ألن كام بينا قبل قليل إن األ

حد فيكون فيه ثلث الدية ارن، فإذا قطع املنخر الوا   .املنخرين وا

النفس عىل أربعة؛ ألن األجفان أربعة، ننتقل إىل دية اجلفن، نقسم دية 

فيطلع لنا ربع الدية يف اجلفن، هذا اجلفن العلوي، ما هو املقصود هذا الشعر، 
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هذا ُيسمى األهداب، شوفوا األهداف، لكن املقصود القطعة اللحمية هذه أو 

اجللدة هذه هي اجلفن، اجلفن العلوي وعندنا اجلفن السفيل، ففي الواحد منها 

ليش؟ ألن عندنا أربع أجفان يف البدن، يف كل عٍني جفنان، فيكون . ةربع الدي

  .يف اجلفن الواحد إيش؟ ربع الدية

األعضاء منها ما فيه نصف الدية كالعني، ومنها ما : بالنسبة لدية األعضاء

  .فيه ثلث الدية كاملنخر، ومنها ما فيه ربع الدية كاجلفن

ًضا أشياء  ا سبق، وسيأيت أ أخرى، تقسيامت أخرى يف هذا تلخيص 

  :الدرس القادم، قال الناظم

  -- )) ٠٣:٣٠ -كلمة غري مفهومة@ (( -- 

العينان فيهام الدية، والواحدة من العينني نصف الدية، دون مني؛ يعني 

  .دون شك

 ِيفِ  ْب َكَذا َجتِ ، نصف الدية، يعني يف العني الواحدة ؛اإِْحَداُمهَ  ْصُف ِيفِ َوالنِّ 

ثلثا الدية يف املنخرين، وأما الواحد من املنخرين ففيه الثلث، ؛ ُلَثاَهاثُ اْملِنَْخَرْيِن 

ن جمتمعان فيهام ثلثا الدية   .لكن املنخرا

اسحب يعني، طلع اآللة احلاسبة اهللا جيزيك خًريا واحسبها، أو ؛ َفاْحَتِسْب 

  ..طلع ورقة وقلم

  :طيب، قال
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ان، عرفتم العني فيها جفن علوي رشحنا األجف ؛اْألَْجَفانِ  َوِدَيٌة َتْكُمُل ِيفِ 

وجفن سفيل، فإذا أذهب األجفان األربعة ففيها الدية كاملة، والدية تكمل يف 

  .األكفان األربعة

ْبُع ِيفِ  ِحِد ِمنَْها اْلَفاِين  َوالرُّ يعني إذا أفنى واحًدا منها، يعني أذهبه وجنى ؛ اْلَوا

  .عليه وقطعه ففيه ربع الدية يف الواحد من األجفان

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا نكمل دية األعضاء يف الدرس 

  .القادم
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٤٦: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــَدْينِ  َتْكُمــــــــــــــــــُل ِيفِ  ًْضـــــــــــــا، َوِيفِ   )٧٣٦(  َأَصـــــــــــــــــــابِِع اْليَ ـــــــــــــرِّ  َأ   ْجَلْنيِ َأَصـــــــــــــابِِع ال

ــــــــــــ؛ َوُكــــــــــــلِّ ِإلِ  ْ  ْصــــــــــــَبٍع ُعْرشٌ ــــــــــــةْ مَ َأ َلــــــــــــةْ بِثُ   )٧٣٧(  َل ــــــــــــ َقَضــــــــــــْوا ُمَعدَّ   ُلــــــــــــِث اْلُعْرشِ

ــــــــــ ــــــــــــــــ  )٧٣٨(  إِالَّ ِمــــــــــِن اْهبَــــــــــاٍم َفنِْصــــــــــُف اْلُعْرشِ ــــــــــــــــ نِّ َكِدَيـــــــــــــــِة السِّ ــــــــــــــــِه َجتْ   ِريَعَليْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني حياكم اهللا وبياكم يف هذ ا الدرس، وهو السادس واألربعون بعد ا

يف رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة 

ف   .ديات األطرا

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــــــَدْينِ  َتْكُمــــــــــــــــــُل ِيفِ  ًْضـــــــــــــا، َوِيفِ   )٧٣٦(  َأَصـــــــــــــــــــابِِع اْليَ ـــــــــــــرِّ  َأ   ْجَلْنيِ َأَصـــــــــــــابِِع ال

ــــــــــــ؛ َوُكــــــــــــلِّ ْصــــــــــــَبٍع عُ ِإلِ  ْ  ْرشٌ ــــــــــــةْ مَ َأ َلــــــــــــةْ بِثُ   )٧٣٧(  َل ــــــــــــ َقَضــــــــــــْوا ُمَعدَّ   ُلــــــــــــِث اْلُعْرشِ

ــــــــــ ــــــــــــــــ  )٧٣٨(  إِالَّ ِمــــــــــِن اْهبَــــــــــاٍم َفنِْصــــــــــُف اْلُعْرشِ ــــــــــــــــ نِّ َكِدَيـــــــــــــــِة السِّ ــــــــــــــــِه َجتْ   ِريَعَليْ

ف، األطراف منها ما فيه نصف  -يا إخوان ويا أخوات-شوفوا  دية األطرا

ايض ، تذكرون وال نسيتم؟ قلنا إيش؟ ما فيه الدية، وقد بينا هذا يف الدرس ا

. األذن كذلك: طيب مني يعطينا مثال آخر؟ نقول. نصف الدية مثل العني

  .البدن فيه أذنان
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ما فيه ثلث الدية مثل إيش يا إخوان؟ فكروا، نعم، املنخر؛ ألن قلنا : الثاين

ارن، يصري املنخر الواحد فيه ث ف فيها ثالثة أقسام، املنخران وا   .لث الديةاأل

  .عندنا يشء يف ربع الدية وهو إيش؟ اجلفن الواحد

طيب ما فيه عرش الدية؟ إيش هو اليل فيه عرش الدية؟ هذا ما مر معنا يف 

ايض، ما فيه عرش الدية هو الواحد من األصابع، أصبع واحد من  الدرس ا

  . أصابع اليد أو أصبع واحد من أصابع الرجل فيه عرش الدية

بع اليد عرشة فيها عرش الدية، الواحد منها، وكلها مع ليش؟ ألن أصا

أََصابِِع  َتْكُمُل ِيفِ  :-جزاه اهللا خري- بعض فيها الدية كاملة، وهلذا قال الناظم

ًْضا اْليََدْينِ  يعني تكمل الدية كلها يف أصابع اليدين، إذا قطع أصابع اليدين ؛ َأ

  .نها ففيه إيش؟ عرش الديةكلها ففيها الدية كاملًة، طيب إذا قطع واحًدا م

ًضا تكمل الدية يف أصابع الرجلني كلها، ؛ ْجَلْنيِ َأَصابِِع الرِّ  َوِيفِ  :قال يعني أ

وأما يف اإلصبع الواحد من أصابع الرجلني، فيه إيش؟ نعم، اإلصبع الواحد 

حد  من أصابع الرجلني فيه عرش الدية كذلك، إًذا ما فيه عرش الدية اإلصبع الوا

  .و رجلمن يٍد أ

إًذا تكمل يف أصابع اليدين وتكمل يف أصابع الرجلني  ؛ْصبٍَع ُعْرشٌ ِإلِ  :قال

  .ْصبٍَع ُعْرشٌ ِإلِ  :وأما اإلصبع الواحد قال كلها،

  .وهذا الذي ذكرناه أن اإلصبع الواحد فيه عرش الدية
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ما هو العرش كامًال؟ يعني عىل . طيب ما فيه ثلث عرش الدية؟ ثلث العرش

ف درًمها، إذا دفع الدية من سبيل املثال  نحن قلنا يف الفضة عندنا اثنا عرش أ

ًفا ثلثها كم؟ ثلثها أربعة آالف، نعطي  ًفا، اثنا عرش أ الفضة فيها اثنا عرش أ

ثلث هذا العرش، ما نعطي األربعة آالف، نعطي ثلث األربعة آالف، إذا 

يطلع عندنا خلينا نشوف نقسم يال، أربعة آالف تقسيم ثالثة، .. قسمناها

  .، إىل آخره٣،٣،٣فاصل  ١٣٣٣

ملة الواحدة من : ما هو اليشء الذي جيب فيه ثلث عرش الدية؟ قالوا  األ

امل،  اإلصبع؛ ألن اإلصبع الواحد فيه العرش، واإلصبع الواحد فيه ثالثة أ

َْملة ْملة، لكن أفصح يشء كام .. فيجب يف كل َأ َْملة هذه يصح فيها ُأ طبًعا َأ

ملة الواحدة من اإلصبع فيها ثلث قال صاح َْملة، فاأل ب املصباح املنري هي َأ

  .عرش الدية، يعني تقسم عىل ثالثني، تقسم الدية عىل ثالثني

ملة لكن من  طيب، ما هو الذي فيه نصف عرش الدية؟ اليل هو األ

  .اإلهبام

ملتان،  امل إال اإلهبام ففيه أ ليش؟ ألن األصابع كل أصبع فيه ثالثة أ

حدة من اإلهبام فيها نصف عرش الدية، تقسم الدية عىل كم؟ تقسم  ملة الوا فاأل

ْ  َوُكلِّ  :الدية عىل عرشين، وهذا معنى قول الناظم ُلِث اْلُعْرشِ َقَضْوا بِثُ  َلةْ مَ َأ

َلةْ  ملة ثلث العرش؛ ُمَعدَّ   .يعني قضوا يف كل أ

  .معدلًة بذلك؛ يعني حمسوبة ومقدرة هبذا التقدير ثلث العرش
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. اإلهبام نصف العرش وليس ثلث العرش ؛إِالَّ ِمِن اْهبَاٍم َفنِْصُف اْلُعْرشِ 

امل، ثم  ملتان فقط بخالف بقية األصابع ففيها ثالثة أ ليش؟ ألن اإلهبام فيه أ

  .ِريَعَليِْه َجتْ  نِّ َكِدَيِة السِّ  :أفادنا فائدة مجيلة وقال

مخسة من اإلبل، إًذا دية السن  إًذا دية السن كدية اإلهبام، دية اإلهبام كم؟

ًضا كذلك إذا كَرس السن كله ومل ينبت مكانه يشء، فهذا فيه  الواحد كم؟ أ

ًضا مخس من اإلبل اليل هي نصف عرش الدية   .أ

ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، هذا 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٤٧: رقم الدرس

ــــــــــٌة إَِذا اْســــــــــَتَمرّ  َفْقــــــــــِد ِحــــــــــسٍّ  ِيفِ  ـــــــــــمِّ   )٧٣٩(  ِدَي ـــــــــــْمِع َوالشَّ ـــــــــــ السَّ   َوَذْوٍق َوَبَرصْ

ـــــ، و ْكـــــُم ِيفِ َواْحلُ  ـــــٍق، َعْقـــــلِ نُ َمْيشٍ   اٍح، َأْكــــــــلِ َكــــــــنِ إِْمَســــــــاِك َأْحــــــــَداٍث،   )٧٤٠(  ْط

ــــــــــــْعِر َرْأٍس، ِحلْ  ، بِا  )٧٤١(  َيــــــــــــٍة، َأْهــــــــــــَداِب َوَش   اِب َجيــــــــــــــْإلِ َوَشــــــــــــــْعِر َحــــــــــــــاِجَبْنيِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

بسم اهللا الرمحن الرحيم، احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، 

ه وصحبه وَمن وااله، أما بعد   :وعىل آ

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السابع واألربعون بعد ا

جليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ديات رشِح النظم ا

  .املنافع ودية الشعر

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــٌة إَِذا اْســــــــــَتَمرّ  َفْقــــــــــِد ِحــــــــــسٍّ  ِيفِ  ـــــــــــمِّ   )٧٣٩(  ِدَي ـــــــــــْمِع َوالشَّ ـــــــــــ السَّ   َوَذْوٍق َوَبَرصْ

ـــــ، و ْكـــــُم ِيفِ َواْحلُ  ـــــٍق، َعْقـــــلِ نُ َمْيشٍ   اٍح، َأْكــــــــلِ َكــــــــنِ َداٍث، إِْمَســــــــاِك َأْحــــــــ  )٧٤٠(  ْط

ــــــــــــْعِر َرْأٍس، ِحلْ  ، بِا  )٧٤١(  َيــــــــــــٍة، َأْهــــــــــــَداِب َوَش   اِب َجيــــــــــــــْإلِ َوَشــــــــــــــْعِر َحــــــــــــــاِجَبْنيِ

: أوًال : إًذا هذا الكالم عن ديات املنافع، تثبت الدية كاملة يف كل مما يأيت

  .من منافع السمع

أو  إذا أذهب السمع بالكلية، يعني واحد عىل سبيل املثال رضب شخًصا

صدمه أو نحو ذلك، فأدى ذلك إىل ذهاب سمعه، صار ما يسمع، فام 

لكن هذا إذا استمر، يعني .. الدية كاملة، وكذلك بالنسبة: الواجب؟ الواجب
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إذا فقد السمع بس ملدة دقائق صار ما يسمع، وبعدين صار يسمع، ال، ما جيب 

  .الدية كاملة

ني أدى إىل إذهاب كذلك إذا فقد الشم، أدى مثًال حادث أو خطأ مع

  .حاسة الشم عند هذا الرجل، فيجب له الدية كاملة

كذلك الذوق جنى عليه أو أخطأ يف حقه خطئًا تسبب يف ذهاب ذوقه، ما 

  .صار يتذوق، كذلك البرص جنى عليه بام أوجب ذهاب البرص

قلع العني : قلنا. والحظ ذهاب البرص غري ذهاب العني، ممكن يقلع العني

ة، لكن ممكن تكون العني موجودة لكنه ال يرى هبا، صار أعمى، فيه نصف الدي

  .ما يبرص هبا، ففيه الدية كاملة حتى لو كانت العني قائمة

كذلك امليش، منفعة امليش، صدمه وأدى ذلك إىل شلل بحيث ال يستطيع 

  .أن يميش، فيه الدية كاملة

تطيع كذلك النطق إذا جنى عليه جناية أوجبت ذهاب نطقه، صار ما يس

  .الكالم، جتب الدية كاملة

  .كذلك إذا أذهب عقله، منفعة العقل، الدية كاملة

جنى جنايًة أدت عىل هذا اجلاين إنه .. كذلك إمساك اإلحداث، حصل له

صار ما يستمسك بوله، صار خالص البول خيرج منه، ما يستطيع أن يمسك 

ه   .ذهاٌب ملنفعة بوله وال غائطه، فإمساك احلدث هذا فيه الدية كاملة؛ أل



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠٣٨  

كذلك منفعة النكاح صار هذا الرجل ال يستطيع الوطء، فإن هذه املنفعة 

  .فيها الدية كاملة

كذلك األكل، صار ال يستطيع أن يأكل، وإنام حيطوا له املغذيات أو 

ًضا فيه الدية كاملة   .يسقونه اليشء سقًيا، وهكذا، فهذا أ

ات املنافع، وهذا الذي وهذا الكالم السابق كله يتعلق بيشء اسمه دي

  .ِدَيٌة إَِذا اْستََمرّ  َفْقِد ِحسٍّ  ِيفِ  :ذكره الناظم بقوله

إذا استمر فقد احلس، أما إذاكان مؤقًتا، فهذا ليس فيه الدية كاملة، وإنام 

  .فيه حكومة

مِّ  :طيب، مثاله، قال ْمِع َوالشَّ ، و ْكُم ِيفِ َواْحلُ  َوَذْوٍق َوَبَرصْ  السَّ طٍْق، نُ َمْيشٍ

  يعني امليش والنطق والعقل، ما حكمه؟؛ ْقلِ عَ 

  .هذه كلها منافع جتب فيها الدية كاملة ؛اٍح، َأْكلِ كَ نِ إِْمَساِك َأْحَداٍث، 

ثم ذكر بعد ذلك دية الشعر، إذا جنى عىل اإلنسان فأذهب شعره، حرَق 

  مثًال فأذهب شعره، فام احلكم؟

كلية، ففيه الدية إذا ذهب الشعر ومل ينبت مكانه يشء، وذهب ال: نقول

كاملة، ويدخل يف ذلك شعر الرأس، إذا أذهب شعر الرأس كامًال ومل يرجع 

  .مكانه يشء فهذا فيه الدية كاملة

  .كذلك اللحية، لو أذهب شعر اللحية ومل ينبت ففيه الدية كاملة



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠٣٩  

كذلك إذا أذهب األهداب كلها، األهداب األربعة، األهداف اليل هي 

ون عىل األجفان، فإذا أذهبها كلها ومل تنبت فهذه الرموش نحن نسميها، تك

  .فيها الدية كاملة

وكذلك بالنسبة للحاجبني، إذا أذهب شعر احلاجبني كليهام ومل ينبت 

  .مكاهنام يشء، ففيه الدية كاملة

يعني ؛ يٍَة، َأْهَداِب َوَشْعِر َرْأٍس، ِحلْ  :هذا ما يتعلق بالدية، وهلذا قال الناظم

، بِا ..اللحية، وشعر األهدابشعر الرأس، وشعر  يعني ؛ اِب جيَ ْإلِ َوَشْعِر َحاِجبَْنيِ

يعني إجياب الدية كاملة، ويأيت إن شاء اهللا معنا مزيد من  ؛اِب جيَ ْإلِ بِا، احلكم

  .الم يف الدرس القادم، واهللا أعلمالك

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ألولربيع ا/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٤٨: رقم الدرس
ـــــجُّ  أِْس َواْلَوْجـــــِه َتـــــَرى: الشَّ   َجـــــْرُح الـــــرَّ

  

ــــــــــــــــَة أَ   )٧٤٢( ــــــــــــــــَعْرشَ تِيــــــــــــــــٍب َجــــــــــــــــَرى عٍ َوا ْ   بَِرتْ

ـــــــــــــــــــــــــٌة، َباِضـــــــــــــــــــــــــَعةُ      َحاِرَصـــــــــــــــــــــــــٌة، َباِزَل

  

  ْمَســــــــــــةُ َحاُقَها، ِذي اْخلَ مْ َتَالُحــــــــــــٌم، ِســــــــــــ  )٧٤٣(

  اِب َصــــــــــــــــــنِ ِفيَهــــــــــــــــــا ُحُكوَمــــــــــــــــــٌة بِــــــــــــــــــَال   

  

ـــــــــــــــجٍّ  َكَغـــــــــــــــْريِ   )٧٤٤( ـــــــــــــــاِب َش   ، فـــــــــــــــاْجِر بِاِحلَس

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشِح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس الثامن واألربعون بعد ا

جاجالنظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز و   .جل عن الشِّ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ـــــجُّ  أِْس َواْلَوْجـــــِه َتـــــَرى: الشَّ   َجـــــْرُح الـــــرَّ

  

ــــــــــــــــَة أَ   )٧٤٢( ــــــــــــــــَعْرشَ تِيــــــــــــــــٍب َجــــــــــــــــَرى عٍ َوا ْ   بَِرتْ

ـــــــــــــــــــــــــٌة، َباِضـــــــــــــــــــــــــَعةُ      َحاِرَصـــــــــــــــــــــــــٌة، َباِزَل

  

  ْمَســــــــــــةُ َحاُقَها، ِذي اْخلَ مْ َتَالُحــــــــــــٌم، ِســــــــــــ  )٧٤٣(

  اِب َصــــــــــــــــــنِ ِفيَهــــــــــــــــــا ُحُكوَمــــــــــــــــــٌة بِــــــــــــــــــَال   

  

ـــــــــــــــجٍّ  َغـــــــــــــــْريِ كَ   )٧٤٤( ـــــــــــــــاِب َش   ، فـــــــــــــــاْجِر بِاِحلَس

ة، والشجة هي اجلرح يف الرأس أو يف الوجه    شوفوا الشجاج مجُع َشجَّ

ح يف بقية البدن، فهذا ال ُتعترب شجاًجا، ال ُتسمي شجاًجا   .فقط، أما بقية اجلرا

م، اجلروح التي تكون يف الرأس أو يف  الشجاج هذه أهيا اإلخوة الكرا

الذي فيه تقديٌر رشعي، يعني فيه دية تقريًبا، : لنوع األولا: الوجه عىل نوعني

مثًال مقّدر فيه ثلث الدية أو مقدر فيه عرشة من اإلبل أو مقدر فيه مخس من 

  .اإلبل أو مخسة عرش من اإلبل أو كذا، فهذا جيب فيه املقدر
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وأما النوع اآلخر فهو الذي ليس فيه مقدر، فهذا فيه حكومة، واحلكومة 

إىل هذا الشخص املجني عليه الذي ُجنيت عليه هبذه اجلراحة وننظر أن نأيت 

واهللا لو كان عبًدا ينباع : فيام لو كان هذا الشخص عبًدا، بكم ينباع؟ قالوا 

  .بمليون، طيب هذا ينباع مليون لو كان صحيًحا

لكن بعد هذه اجلناية، بعد اجلناية والربء منها، من بعد ما ُجني عليه ثم 

ف ريال ٩٩٠قيمته تصري بدال املليون تصري : رح، قالوا ُشفي هذا اجل   .أ

ائة،  إًذا صار الفرق بني قيمته صحيًحا وقيمة بعد اجلناية واحد يف ا

ائة من الدية   .فنوجب حينئذ واحد يف ا

اعطوا هذا املجني عليه واحد من اإلبل، بعري واحد؛ ألن الدية : فنقول

ائة  من الدية، هذا هو توضيح احلكومة، قد مائة، وهذا ُيستحب واحد يف ا

ًضا إن شاء اهللا   .تكون فيها إشكال ممكن نوضحها يف الدرس القادم أ

  طيب ما هي الشجاج التي فيها حكومة وليس فيها مقدر؟ 

هي أن تشق اجللد، جترح : وإيش هي احلارصة؟ احلارصة. احلارصة: أوهلا

ًنا يعني مثًال واحد جيرح شخًصا اجلرح يشق اجللد قليًال بدون ما يطلع دم، أحيا

بأظافره أو كذا فيشق جلده لكنه ال خيرج يشء من الدم، هذا إيش؟ ُيسمى 

  .احلارصة، وفيه احلكومة كام قلنا بالطريقة السابقة

  . هي اليل بعد تشق اجللد وخيرج منها دم: الباذلة. الباذلة: الثاين
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، ال، تدخل تأخذ هذي مو بس خيرج دم: الباضعة. اليل بعدها الباضعة

شيًئا من اللحم كامن، الباضعة يف اللحم، فيطلع دم ويطلع حلم، يعني تدخل يف 

  .اللحم

هذه غايصة يف اللحم، تغوص زيادة : املتالمحة. اليل بعدها ُتسمى املتالمحة

  .يف اللحم؛ ألن الرأس والوجه فيه طلبقات، فيه اجللد فيه كذا

اق؟ السمحاق بينها وبني العظم إيش السمح. بعد املتالمحة، السمحاق

قرشة، يعني ما وصلت للعظم لكن بينها وبني العظم قرشة رقيقة، هذه القرشة 

  .فُسميت هذه اجلناية باسمها. الرقيقة ُتسمى السمحاق

فهذه اجلنايات اخلمس ليس فيها مقدر وإنام فيها احلكومة، وهذا معنى 

  :قول الناظم
ـــــجُّ  أِْس َوالْ : الشَّ   َوْجـــــِه َتـــــَرىَجـــــْرُح الـــــرَّ

  

ــــــــــــــــَة أَ   )٧٤٢( ــــــــــــــــَعْرشَ تِيــــــــــــــــٍب َجــــــــــــــــَرى عٍ َوا ْ   بَِرتْ

َة أَ  َتَرى .هو اجلرح يف الرأس والوجه فقط: الشج   يعني إذا دققت ؛ عٍ َوا ْ َعْرشَ

واع، سأذكرها بالرتتيبالنظر فسوف ترى أن الشج تِيٍب َجَرى، اج عرشة أ ؛ بَِرتْ

، وعرفناها التي تشق اجللد ؛َحاِرَصةٌ  :يعني جرى ذكرها بالرتتيب، أوهلا، قال

  .تعدي كامن وتدخل يف اللحم؛ َباِضَعةُ ، خيرج دم ؛َباِزَلةٌ 

  .أحسنَت . املتالمحة اليل إيش؟ تغوص يف اللحم ؛َتَالُحمٌ 

  .التي بينها وبني العظم إيش؟ قرشٌة رقيقة ؛َحاُقَهامْ ِس ثم بعد ذلك 
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يعني فيها حكومة بدون ؛ اِب َص نِ فِيَها ُحُكوَمٌة بَِال  ْمَسةُ ِذي اْخلَ ، فهذه اخلمسة

تقدير، قد عرفنا احلكومة أن ُيقّدر املجني عليه قبل اجلناية ثم ُيقدر بعد اجلناية 

  . والربء ثم يعطيه بقدر الفرق بينهام من الدية

يعني ننظر يف النسبة املئوية يف الفرق بني هاتني احلالتني ونعطيه نفس هذه 

ائة النسبة من الدية، فلو كانت نسبة ال ائة، نعطيه واحد يف ا فرق واحد يف ا

  :قال. من الدية، وهكذا

غري الشجاج : يعني إيش هذا الكالم؟ يعني يقول لك ؛َشجٍّ  َكَغْريِ  اِب َص نِ بَِال 

يف اليد، يف الرجل، هذه كلها ليس فيها : اجلراحات التي تكون يف سائر البدن

  .تقدير، وإنام فيها حكومة

ن يف بعض جراح الرأس، هذه اخلمسة ليس فيها إًذا التقدير إنام يكو

  .تقدير، سيأيت معنا اخلمسة فيها تقدير

ح التي تكون يف غري الوجه والرأس؛ َشجٍّ  َكَغْريِ : قال فاْجِر ، يعني كاجلرا

يعني امِش عىل هذا املنوال، وطبق هذه احلسابات التي ذكرناها لك  ؛بِاِحلَساِب 

  .حتى تعرف الواجب إن شاء اهللا

شوف الرأس كيف فيه عدة طبقات، إذا بس أذهب اجللدة : يحتوض

إذا واهللا دخل بعد ذلك حتى جاء الدم، خرج دم، . األوىل هاه، هذه حارصة

هذا إيش؟ بازلة، واهللا غاص يف اللحم أكثر، باضعة، عفًوا إذا دخلت يف اللحم 

م، هذه باضعة، يعني تشق اللحم، ثم بعد ذلك املتالمحة التي تغوص يف اللح
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ة  ا ما أدري واهللا بالضبط أ ثم إذا وصل إىل هذه القرشة أو صار بينه، أ

واحدهن هذه، إذا صار بينه وبني العظم قرشة رقيقة، هذه القرشة ُتسمى 

  .هذه اسمها جناية السمحاق. السمحاق

وعىل كل حال إذا حفظت هذه األسامء وما حفظتها، فإن هذه اجلنايات 

  .س فيها مقدركلها فيها إيش؟ حكومة ولي

ر، وهي املوضحة التي تتعدى : النوع الثاين من الشجاج وهو ما فيه مقدَّ

  .السمحاق وتوضح العظم

السمحاق القرشة بني العظم، ال، هذا تعداها وأوضحت العظم، : قلنا

فهذه سيأيت معنا أن فيها مقدر، وكذلك اهلاشمة وهي مو بس تصل للعظم، ال، 

  .تكرس العظم

ًضا هاشمة، هشمت ال عظم، تكرسه، ثم بعد ذلك املنقلة اليل تنقل أ

أمومة وهي التي تصل إىل أم الدماغ، تصل يا  العظم عن مكانه، ثم بعد ذلك ا

ًضا فيها مقدر، ثم بعد ذلك الدامغة، وهي التي  لطفيف إىل الدماغ فهذه أ

  .تدخل بزيادة عىل ذلك إىل الدماغ

  .القادموهذه كلها إن شاء اهللا نذكرها يف الدرس 

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٤٩: رقم الدرس

ـــــــــــــةْ   )٧٤٥(  َلـــــــــــــــــةْ ٌة، ُمنَقِّ مَ ُموِضـــــــــــــــــَحٌة، َهاِشـــــــــــــــــ ـــــــــــــٌة ِذي ُمْكِمَل   َمْأُموَمـــــــــــــٌة، َداِمَغ

ــــــــــا ِهتَـــــــــاِديَ  ــــــــــخَ ْب، بِ َرتِّ ـــــــــــــــ إِبِـــــــــــــــًال؛ َوَأْجـــــــــــــــرِ َمخْ   )٧٤٦(  ْمــــــــــٍس، َعْرشِ   َســـــــــــــــَة َعْرشَ

ـــــــــــــاِقَيْنيِ ثُ  ِيفِ  ـــــــــــهْ   )٧٤٧(  َيـــــــــــــةْ ًثـــــــــــــا ِمـــــــــــــَن الدِّ لُ اْلَب ـــــــــــْد ُأْعطَِي ـــــــــــٍة َق   َكـــــــــــَذاَك ُذو َجاِئَف

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :بعدوااله، أما 

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف  هذا الدرس هو التاسع واألربعون بعد ا

  .الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة أحكام الشجاج

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــةْ   )٧٤٥(  َلـــــــــــــــــةْ ٌة، ُمنَقِّ مَ ُموِضـــــــــــــــــَحٌة، َهاِشـــــــــــــــــ ـــــــــــــٌة ِذي ُمْكِمَل   َمْأُموَمـــــــــــــٌة، َداِمَغ

ــــــــــا رَ ِهتَـــــــــاِديَ  ــــــــــخَ ْب، بِ تِّ ـــــــــــــــ إِبِـــــــــــــــًال؛ َوَأْجـــــــــــــــرِ َمخْ   )٧٤٦(  ْمــــــــــٍس، َعْرشِ   َســـــــــــــــَة َعْرشَ

ـــــــــــــاِقَيْنيِ ثُ  ِيفِ  ـــــــــــهْ   )٧٤٧(  َيـــــــــــــةْ ُلًثـــــــــــــا ِمـــــــــــــَن الدِّ اْلَب ـــــــــــْد ُأْعطَِي ـــــــــــٍة َق   َكـــــــــــَذاَك ُذو َجاِئَف

شوفوا بالنسبة للشجاج، وقد بينا أن الشجاج مجُع شجة، وهي اجلرح يف 

  .الوجه والرأس خاصةً 

ن الديات التي فيها حكومة وليس فيها مقدر هي طيب سبق معنا أ

احلارصة، تذكرون إيش هي احلارصة؟ هي التي حترص اجللد يعني تشقه قليًال 

  .وال تدميه، ما يطلع منها دم



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠٤٦  

ًضا؛  بعد ذلك إيش؟ البازلة، وهي التي خيرج منها الدم، ُتسمى الدامعة أ

ه خيرج منها دم قليل مثل الدمع الدامعة بالعني وليست البازلة وُتسمى . أل

  .الدامغة، فهذه خيرج منها دٌم يسري

املتالمحة : وبعدها. الباضعة وهي التي تشق وتقطع اللحم: قلنا: الثالثة

السمحاق هذه . السمحاق: ثم بعد ذلك. واملتالمحة هي الغائصة يف اللحم

 هي التي بينها وبني العظم قرشٌة رقيقة، وهذه القرشة الرقيقة اسمها: قلنا

  .السمحاق، فألجل ذلك ُسميت هذه اجلراحة بالسمحاق

املوضحة ما هي؟ هي التي . املوضحة: بعد ذلك ما فيها مقدر، أوًال 

  .توضح العظم، وتربزه، لكنها ما تكرسه، فهذه فيها مخس من اإلبل، فيها مقدر

اهلاشمة كم فيها؟ اهلاشمة مو بس توضح العظم، ال، هتشمه، يعني 

من اإلبل، تدخل عىل الرأس وتكرس عظمة الرأس، هذه  تكرسه، ففيها عرشة

  .اهلاشمة

ثم بعد ذلك املنقلة، مو بس توضح العظم وال هتشمه كامن تنقله، تنقل 

  .العظم من مكانه، فيها مخسة عرش من اإلبل

أمومة، قلنا أمومة هي التي تصل إىل أم الدماغ، ما تدخل : بعد ذلك ا ا

ُتسمى أم الدماغ، فهذه التي تصل إىل جلدة لكنها تصل إىل جلدة الدماغ، 

أمومة فيها ثلث الدية   .الدماغ اليل هي ا
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ًضا فيها، هذه  إذا دخلت كامن وخرجت اجللد ودخلت إىل الدماغ فأ

ُتسمى الدامغة، غافانا اهللا وإياكم من احلارصة والبازلة والباضعة واملتالمحة 

أم ومة والدامغة، اهللا يعافينا والسمحاق واملوضحة واهلاشمة واملنقبة وا

  .وإياكم منها كلها

  .لكن هذه الدامغة فيها ثلث الدية، دخلت إىل الدماغ ففيها ثلث الدية

ًضا فيه ثلث الدية،  كذلك فيه يشء ليس من جراحات الرأس والوجه وأ

طيب هذا . اليل هو ثلث الدية؛ َكَذاَك ُذو َجائَِفٍة َقْد ُأْعطِيَهْ  :وهو اجلائفة، قال

  :الكالم السابق هو الذي ذكره الناظم يف قوله

ـــــــــــــةْ   )٧٤٥(  َلـــــــــــــــــةْ ٌة، ُمنَقِّ مَ ُموِضـــــــــــــــــَحٌة، َهاِشـــــــــــــــــ ـــــــــــــٌة ِذي ُمْكِمَل   َمْأُموَمـــــــــــــٌة، َداِمَغ

  :يعني رّتب دياهتا عىل النحو اآليت ؛ْب ا َرتِّ ِهتَ اِديَ 

دياهتا رتب بخمٍس اليل هي عىل الرتتيب السابق، بخمس  ؛ْمٍس، َعْرشِ خَ بِ 

  .إًذا اخلمس للموضحة. اليل هي املوضحةأول واحدة 

  .عىل الرتتيب السابق العرشة راح تكون للهاشمة ؛َعْرشِ 

  .ملني؟ للمنقلة ؛َسَة َعْرشَ إِبًِال َمخْ 

أمومة والدامغة، يف الباقيني  ؛اْلبَاقِيَْنيِ  ِيفِ  َوَأْجرِ  إيش الباقيني؟ اليل هي ا

  أجر إيش؟

أمومة والدامغة َيةْ ا ِمَن الدِّ ُلثً اْلبَاقِيَْنيِ ثُ  َوَأْجِر ِيفِ    .فيجب ثلث الدية يف ا
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يعني ُيعطى َمن أصابته جائفة، ُيعطى ثلث  ؛َكَذاَك ُذو َجائَِفٍة َقْد ُأْعطِيَهْ 

ما هي يف الراس وال يف الوجه، اجلائفة مثًال يف : إيش هي اجلائفة؟ اجلائفة. الدية

احة وصلت إىل اجلوف، الصدر أو يف البطن فتصل إىل اجلوف، فإذا جرحه جر

رضبه بسكني وال بساطور وال بمسدس، ووصلت اجلراحة إىل اجلوف فهذه 

  .فيه ثلث الدية

طبًعا إذا مل يمت منها، إذا كانت فقط جراحة جائفة ومل يمت منها، ففيها 

  .ثلث الدية

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا الدرس القادم نكمل بقية 

ه وصحبه أمجعني الكالم، وصىل اهللا   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٥٠: رقم الدرس
ـــــــــــ ِيفِ  ُقـــــــــــَوِة اْلَبِعـــــــــــريَ الضِّ ْ   ُخــــــــــــذْ  ْلِع َوالرتَّ

  

ـــــــــــــــــْنيِ ِيفِ   )٧٤٨( ـــــــــــــــــاٍق، ِذَرا َواْثنَ   َوَفِخـــــــــــــــــذْ  عٍ َس

  ُكـــــــــــــــلُّ َعَصـــــــــــــــَبةْ : انِ ْنَســـــــــــــــْإلِ َعاِقَلـــــــــــــــُة ا  

  

ــــــــالنَّفْ   )٧٤٩( ــــــــهْ ِس، َحتْ بِ ــــــــْد َأْوَجَب ــــــــِذي َق ــــــــُل الَّ   ِم

ــــــــَد، َوَالُصــــــــْلًحا، وَال    ــــــــَد، َواْلَعْب  َال اْلَعْم

  ـاْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ  )٧٥٠( َر، َأْو َمـــــــا َكـــــــاَن َعـــــــْن ثُ ـ ـــــــإْقَرا ـــــــٍث ْل   َزْل َن

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف الفقه هذا هو ا لدرس اخلمسون بعد ا

احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن كِرس العظام، ثم نتكلم عن العاقلة 

  .وما حتمله من الدية

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف الكالم عن كِرس العظام
ـــــــــــ ِيفِ  ُقـــــــــــَوِة اْلَبِعـــــــــــريَ الضِّ ْ   ُخــــــــــــذْ  ْلِع َوالرتَّ

  

ـــــــــــــــــْنيِ ِيفِ وَ   )٧٤٨( ـــــــــــــــــاٍق، ِذَرا اْثنَ   َوَفِخـــــــــــــــــذْ  عٍ َس

  :العاقلة وما حتمله، وما ال حتمله  
  ُكـــــــــــــــلُّ َعَصـــــــــــــــَبةْ : انِ ْنَســـــــــــــــْإلِ َعاِقَلـــــــــــــــُة ا

  

ــــــــالنَّْفِس، َحتْ   )٧٤٩( ــــــــهْ بِ ــــــــْد َأْوَجَب ــــــــِذي َق ــــــــُل الَّ   ِم

ــــــــَد، َوَالُصــــــــْلًحا، وَال    ــــــــَد، َواْلَعْب  َال اْلَعْم

  ـاْلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــ  )٧٥٠( ـــــــا َكـــــــاَن َعـــــــنْ ـ َر، َأْو َم ـــــــثُ  إْقَرا ـــــــٍث ْل   َزْل َن

ما فيه بعري، : النوع األول: بالنسبة لكرس العظام ذكر الناظم عندنا نوعني  

  .ما فيه بعريان: والنوع الثاين
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كرس : كرس الضلع، وثانًيا: ما الذي فيه بعري من كرس العظام؟ أوًال 

فإذا كرس ضلًعا من أضالع الصدر، القفص الصدري فيه أضالع، كل . الرتقوة

  .ذي، إذا كرس ضلًعا منها ففيه بعريضلع من ه

والرتقوة وهي عظمة يف أعىل اجلسم تربط بالكتف، تتصل بالكتف، هذه 

ًضا بعري، إذا كرس الرتقوة فيه بعري   .الرتقوة هي إيش؟ فيها أ

وأما ما فيه بعريان فعندنا الساق، إذا كرس عظم الساق أو كرس عظم 

عريان، وهذه صورة توضيحية الذراع، أو كرس عظم الفخذ، هذا كله فيه ب

شوفوا عىل الضلع، عرفتم األضالع ما هي، هذا . مأخوذة من موقع عىل النت

بع يمكن واهللا ما  القفص الصدري كام ُيسمى بكتاب العلوم يف الصف الرا

  .أدري يف سنة كم

  .طيب، هذه األضالع فإذا كرس ضلًعا من األضالع ففيه إيش؟ فيه بعري

ًضا ترقوة، فعندنا الرتقوة فينها؟ هذه ه ي الرتقوة متصلة بالكتف، وهذه أ

  .فالرتقوة فيها إيش؟ بعري. يف اجلسم ترقوتان، هذه ترقوة وهذه ترقوة

ا فيه بعريان، ذكر  ًضا  طيب، وعندنا الذراع فينه؟ ألن قال املؤلف أ

  .الساق

. الساق معروفة، والذراع هو هذا من بعد املرفق؛ ألن هذا ُيسمى العضد

فوق هذا ُيسمى العضد، وهذا اليل حتت بني الكف والعضد هذا ُيسمى  اليل
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الذراع، والذراع فيه عظمتان، كل عظمة منها اسمها الزند، هذا زند وهذا زند، 

  .فإذا كرس الذراع ففيه إيش؟ بعريان

ًضا إذا كرس  يبقى عندنا الفخذ، والفخذ معروف اليل فوق الساق، فهذا أ

  .عظم الفخذ ففيه بعريان

ثم ننتقل إىل الكالم عن موضوع العاقلة وما حتمله، ما املقصود بالعاقلة؟ 

  .هم كل عصبٍة بالنفس: َمن هم عاقلة اإلنسان؟ العاقلة

واع: فرائض العصبة عصبة بالنفس، وعصبة بالغري، وعصبة مع : ثالثة أ

  .الغري

العصبة بالنفس مثل األب مثل االبن مثل ابن العم، هم الذكور من 

رب، مثل األخ، االبن، هؤالء عصبات، فالعاقلة هم كل العصبات األقا

  .بالنفس

م هي التي تتحمل يف  وما الذي حتمله العاقلة؟ العاقلة أهيا اإلخوة الكرا

قتل اخلطإ، تتحمل العاقل الدية يف قتل اخلطأ، أما قتل العمد إذا وجبت فيه 

  .الدية فإهنا تكون عىل اجلاين وال تكون عىل العاقلة

ؤالء األقارب ُيقسم عليهم الدية، بحيث تكون الدية يتواسون فيها، ما فه

حيمل شخص واحد ضعيف، نحمله الدية، ال، نحّمل عىل هؤالء كلهم، 

ريال، مبلغ  ٢٠٠القبيلة كل واحد ممكن يطلع عليه مائة ريال، ممكن يطلع عليه 

  .معني، فهؤالء هم العاقلة
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  .طأإًذا حتمل العاقلة اجلناية يف قتل اخل

ال حتمل العاقلة العمد، وإنام : طيب ما الذي ال حتمله العاقلة؟ أول يشء

  .يتحمله اجلاين، هو متعمد

ه سبق معنا أن اجلناية عىل العبد قلنا إيش؟ اجلناية عىل  كذلك العبد؛ أل

  .العبد فيها إيش؟ قيمته

 فإذا جنى عىل العبد فإن العاقلة ما تتحمل ذلك، كذلك ال تتحمل العاقلة

  .الصلح

يعني إيش الصلح؟ إذا قتل قتًال عمًدا وصالح عن القصاص بملغ من 

ه قلنا يف األول يف قتل العمد جيب القصاص،  ال فإن العاقلة ال تتحمله؛ أل ا

نحن ممكن بدال القصاص نبغى : لكن ممكن أهل امليت أو أهل املقتول، يقولوا 

  .مليون ريال

  .لعاقلة؟ ال، يتحمله اجلاينهذا ُيسمى صلح عىل َمن؟ هل تتحمله ا

ه قال ر، يعني اجلاين هذا إذا هو أقر بأ : كذلك ال تتحمل العاقلة اإلقرا

ا قتلت فالن، صدمته بالغلط بالسيارة، العاقلة قالوا  ت كذاب، ما هو : واهللاِ أ أ

ت تبغانا نتحمل الدية عشان نتقاسمها  ت ما صدمته وال يشء، أ صحيح، أ

  .مثًال معك

ره فهم كذبوه ه أو يف إقرا ، املقصود أن العاقلة مل تصدق اجلاين يف دعوا

ر إذا ثبت باإلقرار ومل تصدقه العاقلة فال تتحمل العاقلة   .بالقتل، فاإلقرا
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  .كذلك ال تتحمل العاقلة ما دون ثلث الدية

 ُكلُّ َعَصبَةْ : انِ ْنَس ْإلِ َعاقَِلُة ا :وهذا الذي ذكره الناظم وفق اهللا تعاىل بقوله

  .نَّْفسِ بِال

  .إًذا ما هي عاقلة اإلنسان؟ كل عصبٍة بالنفس

يف قتل اخلطأ وشبه  ؛ِمُل الَِّذي َقْد َأْوَجَبهْ َحتْ  :ما الذي حتمله العاقلة؟ قال

  ما الذي ال حتمله؟. إال ما يأيت، العمد

إذا جنى عىل عبٍد فوجبت ؛ َواْلَعْبدَ ، فال حتمل العمد، قتل العمد، َال اْلَعْمدَ 

 :قال. عن القصاص، كام قلنا لو صاحلوه عن القصاص بمبلغ ؛َالُصْلًحاوَ ، قيمته

رَ  وَال  ما هو صحيح، فال يتحملون : إذا أقر اجلاين ومل تصدقه، العاقلة قالوا ؛ إْقَرا

  .الدية

يعني ما كان دون ثلث الدية، مثل لو قطع إصبًعا،  ؛َزْل نَ ٍث لْ َأْو َما َكاَن َعْن ثُ 

ع اإلصبع خطًئا فيه عرش الدية، العرش دون ثلث الدية قلنا قطع اإلصبع فيه، قط

ه أقل من الثلث   .إًذا هل تتحمله العاقلة وال ال؟ ال تتحمله العاقلة؛ أل

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ألولربيع ا/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٥١: رقم الدرس

ـــــــــْن يَ  ـــــــــلُّ َم ـــــــــُل َوُك ـــــــــنَ ْقُت مْ ْفًســـــــــا ُحتْ   اْنَحــــــــــَتمْ : طــــــــــٍأ َأْو ِشــــــــــْبِه َعْمــــــــــدٍ خَ بِ   )٧٥١(  َرتَ

ــــــــــــــــــــ هُ َتْكِفــــــــــــــــــــريُ  ــاْلِعْتِق َفالصِّ ــــاِر ِمْثــــُل الظِّ  -  )٧٥٢(  يَامِ بِــــــــــــــــــ   َعــــامِ طْ ُدوَن َمــــا إِ  -َه

ــــــــــــــــــــــــ َوَســــــــــــــــــــــــمِّ  َْامًن َراِت  اَأ   -ِيت أَىل َمـــا َيـــَعـــ -َقْتـــِل َمْعُصـــوٍم  ِيفِ   )٧٥٣(  ُمَكــــــــــــــــــــــــرَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف  احلمد هللا، هذا الدرس هو الدرس احلادي واخلمسون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن كفارة القتل 

  .ثم عن تعريف القسامة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف كفارة القتل

ـــــــــ ـــــــــلُّ َم ـــــــــُل ْن يَ َوُك ـــــــــنَ ْقُت مْ ْفًســـــــــا ُحتْ   اْنَحــــــــــَتمْ : طــــــــــٍأ َأْو ِشــــــــــْبِه َعْمــــــــــدٍ خَ بِ   )٧٥١(  َرتَ

ــــــــــــــــــــ هُ َتْكِفــــــــــــــــــــريُ  ــاْلِعْتِق َفالصِّ ــــاِر ِمْثــــُل الظِّ  -  )٧٥٢(  يَامِ بِــــــــــــــــــ   َعــــامِ طْ ُدوَن َمــــا إِ  -َه

  :القسامة

ــــــــــــــــــــــــ َوَســــــــــــــــــــــــمِّ  َْامًن َراِت  اَأ ـــَىل َمـــا َيـــ -َقْتـــِل َمْعُصـــوٍم  ِيفِ   )٧٥٣(  ُمَكــــــــــــــــــــــــرَّ   -ِيت أَع

ة فيها   فيم جتب؟: بالنسبة لكفارة القتل أول مسأ

كفارة القتل جتب يف قتل اخلطأ وقتل شبه العمد، وأما قتل العمد : نقول

فليس فيه كفارة، وقد بينا ما هو قتل اخلطأ وما هو قتل شبه العمد يف أول 

  .دروس اجلنايات

ة الثانية   ما هو املقدار الواجب فيها؟: املسأ

  :واجب فيها، قالقبل املقدار ال
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ـــــــــْن يَ  ـــــــــلُّ َم ـــــــــُل َوُك ـــــــــنَ ْقُت مْ ْفًســـــــــا ُحتْ   اْنَحــــــــــَتمْ : طــــــــــٍأ َأْو ِشــــــــــْبِه َعْمــــــــــدٍ خَ بِ   )٧٥١(  َرتَ

  .هُ َتْكِفريُ 

  .جتب فيمن يقتل نفًسا ُحترتم: إًذا متى جتب الكفارة فيام جتب؟ يقول

يقتل نفًسا ُحترتم، خرَج به النفس غري املعصومة؛ كقتل الكافر : وقوله

ه ليس نفًسا ُحترتم، وقّيد ذلك احلريب ا ملحارب يف اجلهاد، فإنه ال كفارة فيه؛ أل

  .بخطٍإ أو شبه عمٍد، أما قتل العمد فليس فيه كفارة: قال

يعني وجب، صار عليه التكفري واجًبا، تكفري : انحتم؛ هُ َتْكِفريُ  اْنَحتَمْ  :قال

  .يعني دفع الكفارة. هذا اخلطأ

  يف كفارة القتل؟ما هو الواجب : السؤال اآلخر

  .عتق رقبة مؤمنة، فإن مل جيد فإنه يصوم. العتق: الواجب فيها

يصوم شهرين متتابعني : والصيام كم يوًما؟ نقول. عتق رقبة مؤمنة: العتق

  هُ َتْكِفريُ  :مثل الظهار، وهلاذ قال الناظم

ر؟ قال : لهوالحظ قو؛ يَامِ َفالصِّ ، وهو عتق رقبة مؤمنة ؛بِاْلِعتِْق  :بإيش يكفِّ

يصوم كم يوًما؟ . يعني عىل الرتتيب، فإن مل جيد ما يعتق فإنه يصوم ؛يَامِ َفالصِّ 

  .- َهاِر ِمْثُل الظِّ  - : قال لك الناظم

يعني ؛َعامِ طْ ُدوَن َما إِ  :الظهار كم؟ الظهار صوُم شهرين ممتابعني، ثم قال

ة اإل ام الصيام لكنه ليس مثل الظهار يف مسأ طعام؛ هو مثل الظهار يف عدد أ
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ألن الظهار َمن عجز عن صوم الشهرين املتتابعني ينتقل إىل اإلطعام، بخالف 

  .القتل فإنه بعد الشهرين املتتابعني ال ُيوجد خياٌر يف اإلطعام فليس فيه إطعام

  .ثم انتقل بعد ذلك إىل قضية القسامة

امٌن مكررة يف دعوى قتل معصوم، وسيأيت معنا رشوطها، : القسامة هي أ

  .أن نوضح صورة القسامة بشكٍل بسيط وميرسنريد 

ري، قال أولياء الدم  يعني لنفرتض أن رجًال ُوجد مقتوًال يف أحد احلوا

ه مقتول عند بيته، وفالن هذا : ورثة هذا املقتول الذي قتله هو فالن الفالين؛ أل

  .عدو من أعداء هذا املقتول، ونحن نتهم فالًنا

هل عندكم شهود؟ . هبذا إال ببينة ال أقبل الدعوى: يقول هلم القايض

ما عندنا شهود، لكننا نحلف نحن مخسني يمينًا عىل أن الذي قتله هو : قالوا 

فالن، وينضاف إىل ذلك رشط وجود العداوة، فإذا حلفوا فهذه ُتسمى 

القسامة، فُيقتص من هذا القاتل إذا حلف أولياء الدم مخسني يمينًا، ولكن هلا 

ا هكذا، سيأيت معنا رشوط هذه القسامة لكن هذا رشوط ليست عىل إطالقه

   :الدرس ذكر الناظم تعريفها فقال

ــــــــــــــــــــــــ َوَســــــــــــــــــــــــمِّ  َْامًن َراِت  اَأ ـــَىل َمـــا َيـــ -َقْتـــِل َمْعُصـــوٍم  ِيفِ   )٧٥٣(  ُمَكــــــــــــــــــــــــرَّ   -ِيت أَع

امن مكررة يف دعوى قتِل معصوم ؛َقَساَمةً    .يعني القسامة هي أ

شاء اهللا عز وجل يف الدروس  يعني سيأيت ذكُر رشوطها إن: عىل ما يأيت

  .القادمة
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هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٥٢: رقم الدرس
  َلـــــــــْوٌث َبـــــــــَدا: اطَِهـــــــــَقَســـــــــاَمًة، ِمـــــــــْن َرشْ 

  

ـــــــــــــــــَرَدا  )٧٥٤( ًعى َعَلْيـــــــــــــــــِه ُمْف ـــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــْوُن ُم   َوَك

ـــــــــــــــــــــــــــــُه، َوَكوْ    َفـــــــــــــــــــــــــــــاُنـــــــــــــــــــــــــــــَتْعِيينُ   ُه ُمَكلَّ

  

ــــــــــــــِه، َكــــــــــــــَذا َأْن ُيوَصــــــــــــــَفا  )٧٥٥(   إِْمَكــــــــــــــاُن َقْتلِ

  َواِرٍث َعـــــــــــــــــَىل  َفـــــــــــــــــاِق ُكـــــــــــــــــلِّ َمـــــــــــــــــَع اتِّ   

  

ـــــَبْعِض ِمـــــنُْهْم َرُجـــــَال   )٧٥٦(   َدْعـــــَوى، َوَكـــــْوُن اْل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل  اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثاين واخلمسون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط 

  .القسامة

  :مةقال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر تعريف القسا
  َلـــــــــْوٌث َبـــــــــَدا: اطَِهـــــــــَقَســـــــــاَمًة، ِمـــــــــْن َرشْ 

  

ـــــــــــــــــَرَدا  )٧٥٤( ًعى َعَلْيـــــــــــــــــِه ُمْف ـــــــــــــــــدَّ ـــــــــــــــــْوُن ُم   َوَك

ـــــــــــــــــــــــــــــُه، َوَكوْ    َفـــــــــــــــــــــــــــــاُنـــــــــــــــــــــــــــــَتْعِيينُ   ُه ُمَكلَّ

  

ــــــــــــــِه، َكــــــــــــــَذا َأْن ُيوَصــــــــــــــَفا  )٧٥٥(   إِْمَكــــــــــــــاُن َقْتلِ

  َواِرٍث َعـــــــــــــــــَىل  َفـــــــــــــــــاِق ُكـــــــــــــــــلِّ َمـــــــــــــــــَع اتِّ   

  

ـــــَبْعِض ِمـــــنُْهْم َرُجـــــ  )٧٥٦(   َال َدْعـــــَوى، َوَكـــــْوُن اْل

تذكرون معنى القسامة وال نذكركم؟ القسامة . هذه هي رشوط القسامة  

الذي قتله هو فالن : عندنا رجٌل ُوجد مقتوًال، جاء أولياء هذا املقتول وقالوا 

  .الفالين
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ما عندنا بينة، ولكن نحن متأكدون من هذا؛ : عندكم بينة؟ شهود؟ قالوا 

يوجد يمكن أن يكون هو القاتل  ألن هذا فالن الفالين هو عدوه الوحيد، وال

  .إال فالن

طيب إيش نسوي؟ نطلب من هؤالء الذين يّدعون عىل . هذه هي القسامة

ه القاتل أن حيلفوا عىل ذلك مخسني يمينًا، فإذا حلفوا مخسني يمينًا،  فالن أ

امن ُتوزع عليهم أولياء املقتول، إذا حلفوا مخسني يمينًا استحقوا دَم  وهذه األ

إذا كانت دعوى قتل عمد يستحقون القصاص، يعني هلم املطالبة  القاتل،

بالقصاص لكن هذا له رشوط، وإذا كان دعوى قتل اخلطأ يستحقون الدية 

  .وهكذا

نا ال  ه األصل أ وهذا له رشوط، ما هي رشوط احلكم بالقسامة؟ أل

امن املدعني، ال، البد من البينة لكن  نحكم إال بالبينات والشهود، ما نحكم بأ

امن املدعني   .هذه استثناء ُيقىض فيها بأ

العداوة الظاهرة، : وُيقصد باللوث. اللوث: الرشط األول: لكن برشوط

ه  أن ُيوجد بني القتيل والقاتل عداوة ظاهرة ثابتة من فالن هذا الذي ُيّدعى أ

الم هذا ك. يعني ظهر؛ َلْوٌث َبَدا: اطِهَ ِمْن َرشْ  :قال. القاتل، هذا عدو للمقتول

أن يكون املدعى عليه : طيب، الرشط الثاين، َلْوٌث َبَدا: اطِهَ ِمْن َرشْ  :الناظم، قال

  .واحًدا
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ًعى َعَليِْه ُمْفَرَدا يعني واحًدا، ما يصح أن يأيت أولياء الدم ؛ َوَكْوُن ُمدَّ

الذي قتله هؤالء اخلمسة، اشرتكوا يف قتله، وُتقتل اجلامعة بالواحد، : ويقولون

يعني لو أن مخًسا . ة ما ذكرناها من قبل أن اجلامعة ُتقتل بالواحدهذه املسأ

اجتمعوا عىل شخٍص فقتلوه، وكان كل واحد منهم فعله يصلح للقتل فإن 

  .هؤالء اخلمسة ُيقتص منهم، يقتلون هبذا الواحد

: طيب، هل ممكن يطبق هذا يف القسامة، فيأيت أولياء اخلمسة ويقولون

، كلهم أعداؤه، هم اجتمعوا عليه وقتلوه، نريد أن الذي قتله هؤالء اخلمسة

  .ُيقتل اخلمسة

ال، القسامة بينتها ليست كالشاهدة، فال يصح يف القسامة أن ُيّدعى : نقول

  .عىل أكثر من واحد، وإنام يكون املدعى عليه واحًدا

الذي قتله واحد : يعني تعيني املدعى عليه، قالوا ؛َتْعيِينُهُ  :ثم بعد ذلك قال

  .هذه القبيلةمن 

، يقولون   .الذي قتله زيد بن فالن الفالين: ما يكفي هذا، البد أن يعينوا

يعني ؛ ُه ُمَكلََّفانُ َوَكوْ  :كذلك أن يكون املدعى عليه مكلًفا، قال الناظم

أن يكون املدعى عليه إيش؟ مكلًفا؛ يعني بالًغا عاقًال، ما يصح . املدعى عليه

ال، ما . الذي قتله فالن وهو جمنون أو صبي: أن يتهموا أولياء الدم، يقولون

  .يصلح يف القسامة هذا
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ال، البد أن تكون الدعوى هنا : نقول. طيب، نحن نبغى الدية: يقولون

  .عىل مكلف

إمكان كون املدعى عليه قاتًال، أما أن ُيدعى . إمكان قتله: الرشط اخلامس

بمدينة جدة، فيأيت ويدعى مثًال عىل رجٍل ُقتل يف السعودية ُوجد مقتوًال مثًال 

  ..أن القاتل هو فالن الفالين يف أمريكا، ساكن يف أمريكا أو الصني أو اهلند

ه يف الوقت الذي  وقد ثبت بالبينة أن هذا ال يمكن أن يكون هو القاتل؛ أل

ُقتل فيه هذا الشخص ذلك كان يف أمريكا أو يف اهلند أو يف الصني، فهذه ال 

 يمكن أن ُيدعى عىل شخص ال يمكن أن يكون هو ُتقبل فيها القسامة، ال

  .القاتل

البد . يعني وصُف القتل؛َكَذا َأْن ُيوَصَفا :كذلك من رشوط القسامة، قال

ا . يعني أن ُيوصف القتل؛ إِْمَكاُن َقْتلِِه، َكَذا َأْن ُيوَصَفا، أن يوصف القتل

ن قتله بمثّقل، وال كيف قتله؟ ما ندري، واهللاِ يمك. فالن قتَل فالًنا: يقولون

  .بمحدد، يمكن قتله بعًصا صغرية أو بعًصا غليظة

فالن : هذا إذا مل ُيوصف القتل ال يمكن أن حيدد ما املوِجب، إذا قالوا 

قتله، طيب يمكن قتله خطأ، يمكن قتله شبه عمد، يمكن قتله عمد، خيتلف 

  .احلكم فالبد أن ُيوصف هذا القتل

 َفاِق ُكلِّ َمَع اتِّ  :الورثة عىل الدعوى، قالاتفاق : كذلك من رشوط القسامة

  .َدْعَوى َواِرٍث َعَىل 
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يعني أن يتفق مجيع أولياء الدم وهم ورثة امليت كلهم يتفقون عىل 

ال، : الذي قتله زيد، جيي بعضهم يقول: الدعوى، ما جيي واحد منهم يقول

ن حتكم حينئٍذ ما يمك. إذا مل يتفقوا فال يثبت احلكم بالقسامة. الذي قتله عمرو

  .باستحقاق الدم بالقسامة مع اختالفهم يف الدعوى

كذلك من رشوط القسامة أن يكون أولياء الدم بعضهم من الرجال؛ ألن 

امن يف القسامة تتوجه إىل الرجال فقط من أولياء الدم، فإذا فرضنا أن ورثة  األ

ينئذ بالقسامة، هذا امليت كلهم نساء، أولياء الدم كلهم إناث، فإنه ال ُحيكم ح

لكن لو كان كلهم إناث إال واحد رجل، ُحيكم بالقسامة، وحيئنذ الذي حيلف 

امن اخلمسني هذا الرجل   .األ

  .إًذا البد أن يكون بعضهم من الذكور، أو بعضهم رجًال 

هذا ما يتعلق برشوط القسامة، وإن شاء اهللا نواصل الكالم عن القسامة 

ًضا يف الدرس القادم، واهللا أ ه أ علم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠٦٣  

  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٥٣: رقم الدرس

َال َفَيْحلِــــــــــــُف الرِّ  ـــــــــَتَال َمخْ   )٧٥٧(  َجـــــــــــــاُل ِمـــــــــــــنُْهْم َأوَّ ـــــــــْن َق ـــــــــًة َعـــــــــَىل َم   ِســـــــــَني ِحْلَف

اُث  ــــــــــــــــــــــُورَّ ــــــــــــــــــــــَتِحقُّ َدَمــــــــــــــــــــــُه اْل ـــــــــــــــــــــَوَحْيـــــــــــــــــــــُث   )٧٥٨(  َفيَْس ُهـــــــــــــــــــــْم إَِن   ُث اإِنَّ ُكلَّ

ــــــــــــــــــاَكــــــــــــــــــَل الرِّ نَ َأْو  ًعى َعَلْيــــــــــــــــــــِه دَ   )٧٥٩(  َجــــــــــــــــــاُل َفاْلَيِمينَ ُــــــــــــــــــــدَّ   ِســــــــــــــــــــينَاَمخْ  عْ ِمل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالث واخل مسون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نواصل فيه الكالم عن القسامة، ونتكلم عن 

  .حاالت القسامة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر رشوط القسامة

َال َفَيْحلِــــــــــــُف الرِّ  ـــــــــَتَال َمخْ   )٧٥٧(  َجـــــــــــــاُل ِمـــــــــــــنُْهْم َأوَّ ـــــــــْن َق ـــــــــًة َعـــــــــَىل َم   ِســـــــــَني ِحْلَف

ــــــــــــــــــــــتَ  اُث َفيَْس ــــــــــــــــــــــُورَّ ـــــــــــــــــــــ  )٧٥٨(  ِحقُّ َدَمــــــــــــــــــــــُه اْل ُهـــــــــــــــــــــْم إَِن ـــــــــــــــــــــُث إِنَّ ُكلَّ   ُث اَوَحيْ

ــــــــــــــــــاَكــــــــــــــــــَل الرِّ نَ َأْو  ًعى َعَلْيــــــــــــــــــــِه دَ   )٧٥٩(  َجــــــــــــــــــاُل َفاْلَيِمينَ ُــــــــــــــــــــدَّ   ِســــــــــــــــــــينَاَمخْ  عْ ِمل

ل .. إذا حتققت رشوطها السابقة وحلف: احلالة األوىل: القسامة هلا أحوا

أولياء الدم، ورثة املقتول، فُيقال يتوجه الكالم أوًال إىل املدعني، اليل هم 

  .احلفوا مخسني يمينًا: ألولياء املقتول ورثة الدم

َال َفيَْحلُِف الرِّ  أول يشء نتوجه إىل َمن؟ إىل املدعني، إىل ورثة  ؛َجاُل ِمنُْهْم َأوَّ

املقتول، إىل أولياء الدم، كلها أسامء ملسمى واحد، فيحلف الرجال منهم، ما 
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ان بعضهم رجال وبعضهم نساء، فاليمني تتوجه إىل الرجال حيلف اجلميع إذا ك

واهللاِ والعظيم إن : منهم أوًال، فيحلفون مخسني يمينًا عىل َمن قتله، يقولون

  .الذي قتله هو فالن الفالين

لو . نفرتض أن عددهم مخسني، يصري كل واحد منهم حيلف يمينًا واحًدا

امن و   .هكذا، حيلف عىل َمن قتلهكان عددهم مخسة، كل واحد حيلف عرشة أ

اُث  :فإذا حلف يستحقون دم القاتل، قال إذا حلفوا ؛ َفيَْسَتِحقُّ َدَمُه اْلُورَّ

مخسني يمينًا استحقوا دمه، إن كان الدعوى قتل عمد هلم حق املطالبة 

  .بالقصاص، وهكذا عىل ما سبق ذكره يف قتل العمد أو اخلطأ أو شبه العمد

إذا كان . كلهم إناث، أو نكل الرجال عن اليمني إذا كان: احلالة الثانية

  أولياء الدم كلهم إناث، كلهم بنات، ما فيهم رجل، فام احلكم حيئنذ؟ 

احلكم هو أن تنتقل القضية إىل املدعى عليه، حيلف املدعى عليه مخسني 

يف حالة إذا كان كلهم إناث، أو كان فيهم رجال لكن : هذا يف حالتني. يمينًا

، : ال نكلوا عن اليمني، قالوا هؤالء الرج ال، ما نحلف، نحن نريدهم أن حيلفوا

  .املدعى هو الذي حيلف

امن املدعى عليه، قالوا : فام احلكم؟ نقول خلِّ املدعى عليه : إن رضوا بأ

ءة،  حيلف إنه ما قتل، فإن املدعى حيلف مخسني يمينًا ويربأ، خالص يطلع برا

  .ُث اُكلَُّهْم إِنَ  َوَحيُْث إِنَّ  :وهذا معنى قول الناظم

ــــــــــــــــــاَكــــــــــــــــــَل الرِّ نَ َأْو  ًعى َعَلْيــــــــــــــــــــِه دَ   )٧٥٩(  َجــــــــــــــــــاُل َفاْلَيِمينَ ُــــــــــــــــــــدَّ   ِســــــــــــــــــــينَاَمخْ  عْ ِمل
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يعني ادع واطلب من املدعى عليه أن حيلف مخسني يمينًا يف حالة إذا كان 

حيلف املدعى . املدعون كلهم إناث أو كان فيهم رجال لكنهم نكلوا عن اليمني

ه هو القاتل، حيلف يقولعليه مخسني يمينً  واهللاِ العظيم ما : ا، هذا الذي ُاهتم بأ

  .إذا حلفها برئ. حيلف مخسني يمينًا. قلُت فالًنا

امن: طيب إذا قالوا  ًدا .. ما نرىض نحن بأ هذا قاتل، كذاب، ما نرىض أ

امنه، فننتقل إىل حالة أخرى إن مل  ف يمني، ما نقبل بأ وال نقبل لو حيلف لنا أ

ال  يرضوا  ال، نروح لبيت ا امن املدعى عليه، فإنه ُيفدى القتيل من بيت ا بأ

ال   .ويل األمر يدفع دية هذا املقتول ألولياء الدم يدفع هلم الدية من بيت ا

امن املدعى عليه،  ، ال هم اليل حلفوا، وال هم اليل قبلوا أ وإذا مل يرضوا

ال   .يأخذون الدية من بيت ا

امن وكذلك إذا كان امل دعون كلهم إناث نفس القضية، إن رضوا بأ

املدعى عليه حيلف مخسني يمينًا ويربأ، ما رضوا هبذا يأخذون الفلوس، 

ال   .يأخذون الدية من بيت ا

هذا ما يتعلق بحاالت القسامة، وإن شاء اهللا نكمل مسائل قليلة يف 

ا حممٍد، وعىل القسامة يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبين

ه وصحبه أمجعني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٥٤: رقم الدرس

ـــــــــ: َأْي  ـــــــــِديإِْن َرُضـــــــــوا ِهبَ ــــــيُلُهْم ِمــــــْن بَ   )٧٦٠(  ا َوإِالَّ َفُف ــــــَقتِ ــــــِدي ِت يْ   َمــــــاٍل َواْقُت

ـــــــدِّ  ـــــــْد ُق ـــــــٌة َق ـــــــَىل ُعُقوَب ـــــــا َع ًع دْ   )٧٦١(  َرْت َرشْ ــــــــــرَّ ُه انْ َحــــــــــ ،عِ َمْعِصــــــــــيٍَة لِل   َىل َجــــــــــدُّ

ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ــــــــــــــــــــِزمِ َجيِ ـــــــــــــــــــــــٍف يَ   )٧٦٢(  ْب إِالَّ َعــــــــــــــــــــَىل ُمْلَت مِ عْ ُمَكلَّ ـــــــــــــــــــــــاْملَُحرَّ ـــــــــــــــــــــــُم بِ   َل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الرابع واخلمسون بعد  ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تعريف 

  .احلد وبيان َمن ُيقام عليه احلد

كان بقي معنا بيت واحد من القسامة ونحن رشحنا مضمونه يف أحوال 

يستحق أولياء الدم : القسامة، إحنا قلنا القسامة هلا ثالثة أحوال، احلالة األوىل

لقاتل، وهي إذا كان فيهم رجال وحلفوا مخسني يمينًا وحتققت الرشوط، دم ا

خالص هلم املطالبة بالقصاص أو الدية، وإن مل يرضوا باحللف أو كان كلهم 

امن املدعى  إناث، ما يبغون حيلفون، أو كان كل املدعني إناًثا فإهنم إن رضوا بأ

ا يل متهم بالقتل احلف يا املدعى عليه انت ي. خالص احلفوا : عليهم، يقولون

  .مخسني يمينًا، فيحلف ويربأ 
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هذا الكالم متى حيلف املدعى عليه ويربأ؟ إذا رضوا بذلك، أي إن رضوا 

ءته من التهمة، فاحلمد  امن املدعى عليه يف برا به، يعني إذا ريض أولياء الدم بأ

امنه، هذا رجل كذاب فإن: هللا، ما رضوا بذلك، قالوا  ه ُيفدى ال، نحن ما نقبل أ

ال، قال امن املدعى عليه،؛ َوإِالَّ  :من بيت ا  يعني وإن مل يرض أولياء الدم بأ

يعني ُيفدى املقتول وُتعطى ديته من بيِت ؛ َماٍل َواْقُتِدي ِت يْ َقتِيُلُهْم ِمْن بَ  َفُفِدي

  .مالٍ 

  .يعني ُيقتدى هبذا التفصيل وُحيكم به، واُهللا أعلم ؛َواْقُتِدي

  :اب احلدود، قالثم انتقل إىل كت

  :كتاب احلدود، احلد

ـــــــدِّ  ـــــــْد ُق ـــــــٌة َق ـــــــَىل ُعُقوَب ـــــــا َع ًع دْ   )٧٦١(  َرْت َرشْ ــــــــــرَّ ُه انْ  ،عِ َمْعِصــــــــــيٍَة لِل   َىل َجــــــــــَحــــــــــدُّ

ــــــــــــــــــــ َوَملْ  ــــــــــــــــــــِزمِ َجيِ ـــــــــــــــــــــــٍف يَ   )٧٦٢(  ْب إِالَّ َعــــــــــــــــــــَىل ُمْلَت مِ عْ ُمَكلَّ ـــــــــــــــــــــــاْملَُحرَّ ـــــــــــــــــــــــُم بِ   َل

و تعريف احلد؟ بالنسبة للحدود الكالم فيها أوًال عن تعريف احلد، ما ه

  .هي عقوبة مقّدرة رشًعا يف معصية لتمنع الوقوع يف مثلها: احلدود

إًذا الحظ احلدود هي عقوبة مقّدرة من قبل الرشع، مثل حد السارق، 

واهللاِ نحن نرى : قطع اليد، هل ممكن مثًال أحد القضاة أو ويل األمر، أن نقول

بدل قطع اليد أن ُجيلد أو  أن السارق ما ُتقطع يده، نرى أن األمثل واألحسن

  .ُيسجن
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ال، هذه عقوبة مقدرة من قبل الرشع ال اجتهاد فيها، ما فيها اجتهاد من 

  .قبل القايض

ًعا َعَىل ُعُقوَبٌة َقْد ُقدِّ  :وما هو الغرض واملقصد من احلدود؟ قال  َرْت َرشْ

  .َمْعِصيَةٍ 

هو األصل طبًعا احلدود كلها يف معاٍص، لتمنع من الوقوع يف مثل هذا، 

من مرشوعية احلدود أن متنع وتردع الناس عن الوقوع يف مثلها، وهذا الذي 

ًعاُعُقوَبٌة َقْد ُقدِّ  :ذكره الناظم بقوله   .َرْت َرشْ

إًذا هي مقدرة من قبل الرشع عىل معصيٍة للردع، إًذا اهلدف منها هو 

ُه انْ : قال. الردع   .حلدودهذا هو تعريف ا. يعني تعريفه: حده؛ َىل جَ َحدُّ

ُه انْ  يعني اتضح حد احلد، كيف حد احلد؟ حد األوىل بمعنى ؛ َىل جَ َحدُّ

تعريف، يعني اتضح تعريف احلد بام سبق وهو عقوبٌة قد ُقدرت رشًعا عىل 

  .معصيٍة للردع

ة أخرى، وهي َمن الذي ُيقام عليه احلد؟   ثم انتقل بعد ذلك إىل مسأ

من هذه املعايص؟ ال، فيه  احلدود هي ُتقام عىل كل أحٍد وقع يف معصيةٍ 

  .رشوط

ْب إِالَّ َعَىل َجيِ  َوَملْ  :أن يكون ملتزًما، قال: الرشط األول َملن ُيقام عليه احلد

  .ُمْلتَِزمِ 
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يعني إيش امللتزم؟ ما تفهم من امللتزم يعني مطوع عىل قوهلم، ال، امللتزم 

القضائية  امللتزم هو الشخص الذي يلتزم باألحكام. إنام هو املسلم والذمي

نني اإلسالم إن صح التعبري، هذا هو امللتزم، فكل مسلٍم  اإلسالمية، يلتزم بقوا

أشهد أال إ إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا، فقد التزم : هو ملتزم، جمرد ما قال

  .اخلضوع للقضاء للرشيعة اإلسالمية

وكذلك هناك غري املسلم قد يكون ملتزًما وهو الذمي، الذمي بتعبري 

طن يف البلد اإلسالمي، مواطن حيمل جنسية هذه البلد  معارص هو موا

نينها،  اإلسالمي أو هذه مثًال الدولة املسلمة، فهو حيمل جنسيتها وخيضع لقوا

  .فهو خاضع وملتزم باخلضوع ألحكام القضاء بالرشيعة اإلسالمية

طن مثل ما قلنا ًضا ُيقام عليه احلد، وهلذا الذمي متام هو موا يف البلد  فهذا أ

ى موجًبا للحد، مثًال رسق فإنه ُتقطع يده، زنى ُيقام  املسلم، هذا الذمي إذا أ

عليه حد الزنا وهكذا، لكن الفقهاء يستثنون من الذمي إذا رشب اخلمر؛ ألهنم 

يعتقدون حل اخلمر يف دينهم، وقد أعطيناهم عقد الذمة أن يدفعوا اجلزية 

ْب إِالَّ َعَىل َجيِ  َوَملْ  :عىل الذمي حد اخلمر، قالويبقون عىل دينهم، وهلذا ال ُيقام 

  .ُمْلتَِزمِ 

  .إًذا الرشط األول فيمن ُيقام عليه احلد أن يكون ملتزًما

أن يكون بالًغا، فال ُيقام احلد عىل الصبي الصغري، الناظم : الرشط الثاين

  .ُمَكلٍَّف  َعَىل ُمْلتَِزمِ  :هنا قال
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غ، وهلذا الصبي الصغري ال ُتقام عليه املكلف يشمل إيش؟ أول يشء البال

احلدود، لو رسق مثًال أو وقع يف رشب اخلمر أو نحو ذلك، فإنه ال ُيقام عليه 

  .احلد، لكن ُيؤدب وُيزجر

أن يكون عاقًال، غري العاقل اليل هو املجنون ال : كذلك الرشط الثالث

يف الزنا، فال ُيقام لو رشب املجنون اخلمر أو والعياذ باهللا وقع . ُيقام عليه احلد

  .عليه احلد

، ُمَكلٍَّف  :والبالغ العاقل هذان الوصفان مجعهم الناظم يف كلمة، قال

  .املكلف هو البالغ العاقل

بع ا بالتحريم، أما لو كان جاهًال بالتحريم مثل : الرشط الرا ً أن يكون عا

ما واحد حديث عهد باإلسالم، يدوب دخل يف اإلسالم ثاين يوم رشب اخلمر، 

ه جاهل  م، هل ُيقام عليه احلد؟ ال، ال ُيقام عليه احلد؛ أل يدري إن اخلمر حرا

  .بالتحريم

طبًعا ال ُيقبل دعوى اجلهل بالتحريم من إنسان يعيش يف بلدان املسلمني 

م، ال، : السنوات، وجيي يقول م أو اخلمر حرا واهللا ما كنُت أدري إن الزنا حرا

يف باديٍة بعيدة ليس فيها علم وال علامء  مثل حديث عهد بإسالم أو رجل نشأ

  .وال بلغتهم تفاصيل األحكام، هذا قد ُيقبل منه ذلك

َمن الذي يقيم احلد؟ هذا إن شاء اهللا سيأيت معنا يف الدرس القادم أن 

ليس آلحاد الناس، جيي واحد . الذي يقيم احلد هو اإلمام أو نائب اإلمام
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ادهي طنني يقطع هلم أ ال، وال يقيم حد الردة، . رسقوا : م ويقولمواطن من املوا

وال يقيم حد الزنا، ال، إقامة احلدود إنام ُيرجع فيها إىل اإلمام أو نائبه، 

اهبا اإلمام يف إقامة احلدود   .السلطات التي أ

ًضا ة أ يات الدرس القادم: يبقى مسأ ن ُيقام احلد؟ هذه ستكون يف أ . أ

ن ُيقام احلد؟ نقول إًذا ال جيوز إقامة احلدود يف .  املسجدُيقام يف غري: أ

املسجد، ال جلد، وال قطع للرسقة، وال قتل أو رجم أو كذا، ال ُتقام احلدود يف 

  .املساجد

يات املتعلقة به يف  هذا ما يتعلق بكتاب احلدود، ويأيت إن شاء اهللا األ

ه وصحبه  الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٥٥: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــُه اَام َوإِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــامُ ْإلِ  ُيِقيُم ــــــــــــــــــــهُ َوَكوْ   )٧٦٣(  َم مُ  ِيفِ  ُن   َمْســــــــــــــــــــِجٍد َحــــــــــــــــــــَرا

َال   )٧٦٤(  َصـــــــــــــــٍن َرْجـــــــــــــــٌم إَِىل َوَحـــــــــــــــدُّ َزاٍن ُحمْ  ــــــــــــٍد َأوَّ ــــــــــــَال َتنِْفيــــــــــــِذ َجْل   َمــــــــــــْوٍت بِ

ـــــِذي لَِزوْ : َوْهـــــوَ  ـــــاالَّ ـــــْد َجاَمَع ـــــــــــــــــــٍل َوِيفِ  ِيفِ   )٧٦٥(  َجـــــٍة َق ـــــــــــــــــــانِ  ُقُب َع   َكـــــــــــــــــــاٍح ُرشِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف  فهذا هو الدرس اخلامس واخلمسون بعد ا

بإذن اهللا عز وجل عمن يقيم احلدود، وإقامة احلد يف  الفقه احلنبيل، نتكلم فيه

  .املسجد، ثم عن حد الزاين املحصن عياًذا باهللا عز وجل من الزنا

ايض وقلنا إن الذي : بالنسبة َملن يقيم احلدود؟ رشحناها يف الدرس ا

إن مكان إقامة احلد يكون يف غري : يقيم احلدود هو اإلمام أو نائب اإلمام، وقلنا

  :جد، وهذا الذي ذكره الناظم بقولهاملس

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــُه اَام َوإِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــامُ ْإلِ  ُيِقيُم ــــــــــــــــــــهُ َوَكوْ   )٧٦٣(  َم مُ  ِيفِ  ُن   َمْســــــــــــــــــــِجٍد َحــــــــــــــــــــَرا

إًذا ال جيوز أن يكون احلد إال من اإلمام، وال جيوز أن يكون احلد يف 

  :قال. املساجد

ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــُه اَام َوإِنَّ ـــــــــــــــــــــــــــــامُ ْإلِ  ُيِقيُم ــــــــــــــــــــهُ َوَكوْ   )٧٦٣(  َم   مُ َمْســــــــــــــــــــِجٍد َحــــــــــــــــــــَرا  ِيفِ  ُن

  :حد الزاين

َال   )٧٦٤(  َصـــــــــــــــٍن َرْجـــــــــــــــٌم إَِىل َوَحـــــــــــــــدُّ َزاٍن ُحمْ  ــــــــــــٍد َأوَّ ــــــــــــَال َتنِْفيــــــــــــِذ َجْل   َمــــــــــــْوٍت بِ
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ـــــا: َوْهـــــوَ  ـــــْد َجاَمَع ـــــِذي لَِزْوَجـــــٍة َق ـــــــــــــــــــٍل َوِيفِ  ِيفِ   )٧٦٥(  الَّ ـــــــــــــــــــانِ  ُقُب َع   َكـــــــــــــــــــاٍح ُرشِ

ين  ين إما أن يكون حمصنًا أو غري حمصن، أما الزا بالنسبة حلد الزاين، الزا

ملحصن فعقوبته الرجم حتى املوت، ُيرجم حتى يموت من غري جلٍد، يعني ما ا

  .يف جلد قبل الرجم، ُيرجم مبارشة من غري جلد

وهذا دلت عليه أدلة كثرية، فالنبي عليه الصالة والسالم رجَم ماعًزا 

يس إىل امرأة هذا، فإن : ورجم الغامدية، ورجم اليهوديني، وقال اغُد يا أ

ين املحصن هو إيش؟ اعرتفت فارمج ها، وثبتت به األدلة الكثرية، أن عقوبة الزا

  .هو الرجم حتى املوت، من غري جلدٍ 

   :قال الناظم.. اذا قال الناظم

َال   )٧٦٤(  َصـــــــــــــــٍن َرْجـــــــــــــــٌم إَِىل َوَحـــــــــــــــدُّ َزاٍن ُحمْ  ــــــــــــٍد َأوَّ ــــــــــــَال َتنِْفيــــــــــــِذ َجْل   َمــــــــــــْوٍت بِ

اذا قال بَِال َتنِْفيِذ َجلٍْد  :الناظم ال ُينفذ اجللد قبله، علطول الرجم فقط، 

َال    ؟َأوَّ

إشارة إىل خالف بعض  أهل العلم الذين ذكروا اجللد مع الرجم، ولكن 

ه ال جلد يف املحصن وإنام هو الرجم فقط   .الصحيح يف املذهب أ

ُيرجم باحلجارة حتى ؛ َرْجٌم إَِىل ، خرج به غري املحصن ،َصنٍ َوَحدُّ َزاٍن ُحمْ 

َال بَِال َتنْ ، املوت   .ِفيِذ َجْلٍد َأوَّ

ة أخرى، ما ضابط املحصن؟ املحصن و ه: َمن هو املحصن؟ هذه مسأ

ه يف نكاٍح صحيح ن، هذا هو الضابط  ،َمن جامع امرأ ومها بالغان عاقالن حرا
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ا نقول يف املحصن ه، خيرج بذلك الرجل الذي : يف املحصن،  َمن جامع امرأ

ة ومل جيامعها، يف  امنا يسمونه امللكة مثًال، هذا الرجل تزوج وعقد عىل امرأ أ

ة لكنه مل يدخل هبا ومل جيامع، هل يكون  ام امللكة وعقد عىل امرأ عياًذا باهللا يف أ

  .حمصنًا؟ ال يكون حمصنًا بذلك

طيب إذا جامع امرأة يف نكاٍح لكن هذا النجاح فاسد، مثل زواج املتعة 

نا اشرتطنا أن عياًذا باهللا فإنه نكاح فاسد، فال يكون حمصنًا  هبذا زواج املتعة؛ أل

  .يكون مجاعه للمرأة بنكاح صحيح

البد أن يكون عند مجاعه لزوجته بالًغا، وهي كذلك بالغة، فلو تزوج 

صغرية ليست بالغة ال حيصل اإلحصان بوطئها، كذلك أن يكون الزوجان 

عاقلني، أما لو كانوا جمانني أو أحدمها جمنون واآلخر عاقل ال حيصل 

  .حصان، كذلك أن يكون حريناإل

ه بنكاٍح صحيح،  فإذا حصلت هذه األوصاف؛ رجل تزوج، وجامع امرأ

وهي بالغة وهو بالغ، وهو عاقل، وهي عاقلة، ومها حران ليسوا عبد وأمة، ما 

يف رق ألحدمها، فإنه هبذا يكون حمصنًا، فإذا زنى بعد حتقق اإلحصان فإن 

  .عقوبته الرجم

، إذا حصل الحظ هو زنى بعد حتق ق اإلحصان، فلو طلق، وهلذا تنبهوا

ه هل يزول عنه وصف  اإلحصان خالص ما يزول، هلذا لو طلق الرجل امرأ

  .اإلحصان، فلو زنى املطلق؟ ال يزول عنه وصف اإلحصان
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وهذه األوصاف هي أوصاف للزواج، ما هي أوصاف للزنا، الزنا ما لنا 

لو زنى بمجنونة مثًال، لو .. زنى ولو زنى بمجنونة، وال: شغل، يعني ال تقول

زنى بأمة أو نحو ذلك، ال، نحن ما نتكلم هنا عن ضابط الزنا، نحن نتكلم عن 

ضابط اإلحصان، حيصل اإلحصان بالزواج هبذه املواصفات، إذا حصل 

  .اإلحصان ثم زنى فعقوبته الرجم حتى املوت

هنا املقصود َمن  وفيه قيد آخر وهو إيش؟ أن يكون اجلامع يف الُقُبل، اجلامع

ه ومل جيامعها يف  ه يف القبل، أما والعياذ باهللا إذا تزوج ودخل بامرأ جامع امرأ

هذا اجلامع ال حيصل . القبل وإنام جامعها يف الدبر، فال يكون حمصنًا هبذا اجلامع

  .به اإلحصان

ة يف الدبر عياًذا باهللا، فرقوا الوطء الذي حيصل به  وأما إذا زنى بوطء امرأ

إلحصان وبني وطء الزنا، هذه قضيتان منفصلتان، فوطء الزنا لو كان يف الدبر ا

فإنه زنا والعياذ باهللا، أما اإلحصان فال يكون بالوطء يف الدبر، وهذا الذي 

  ذكره الناظم يعني معنى اإلحصان يف قوله، املحصن َمن هو؟ 

ــــــــــــَال تَ   )٧٦٤(  َصـــــــــــــــٍن َرْجـــــــــــــــٌم إَِىل َوَحـــــــــــــــدُّ َزاٍن ُحمْ  َال َمــــــــــــْوٍت بِ ــــــــــــٍد َأوَّ   نِْفيــــــــــــِذ َجْل

  :َمن هو املحصن هذا؟ قال

ـــــا: َوْهـــــوَ  ـــــْد َجاَمَع ـــــِذي لَِزْوَجـــــٍة َق ـــــــــــــــــــٍل َوِيفِ  ِيفِ   )٧٦٥(  الَّ ـــــــــــــــــــانِ  ُقُب َع   َكـــــــــــــــــــاٍح ُرشِ
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جامع  الذي يعني ؛الَِّذي لَِزْوَجٍة َقْد َجاَمَعا: َوْهوَ  ،هو الذي جامع زوجته

َكاٍح نِ  َوِيفِ ، نه ال حيصل به اإلحصانبخالف الوطء يف الدبر، فإ ؛ُقُبلٍ  ِيفِ ، زوجته

َعا   .أن يكون اجلامع يف نكاح صحيح؛ ُرشِ

هذا ما يتعلق بمعنى املحصن، وإن شاء اهللا يف الدرس القادم نأخذ حد 

ه وصحبه  غري املحصن، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول / ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٥٦: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــالَِغْنيِ َعـــــــــــــــــــــــاِقَلْنيِ  ْيِن َب ـــــــــــــــِإْن يَ   )٧٦٦(  ُحـــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــَف ـــــــــــــــْريُ ُحمْ ُف   َصـــــــــــــــنَْنيِ ْت َفَغ

ـــــــــــــَدٍة َوَتْغِريـــــــــــــُب َســـــــــــــنَةْ   )٧٦٧(  هْ َنــــــــــزَ  َصــــــــــٍن ُحــــــــــرٍّ ُحمْ  َوَحــــــــــدُّ َغــــــــــْريِ    مائـــــــــــــُة َجْل

ـــــــــــــــــــِذيُب  ـــــــــــــــــــا َتْع ـــــــــــــــــــِق ُمْطَلًق ِقي ــــــــــــــــُب َمخْ   )٧٦٨(  َولِلرَّ ــــــــــــــــَدًة َوَال َتْغِري   ِســــــــــــــــَني َجْل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السادس واخلمسون بعد ا

يف رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن حد غري 

  .املحصن

  :الناظم وفقه اهللا تعاىل قال

ـــــــــــــــــــــــالَِغْنيِ َعـــــــــــــــــــــــاِقَلْنيِ  ْيِن َب ـــــــــــــــِإْن يَ   )٧٦٦(  ُحـــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــَف ـــــــــــــــْريُ ُحمْ ُف   َصـــــــــــــــنَْنيِ ْت َفَغ

ايض، قال الناظم يف آخر بيت يف  هذا يتعلق باملحصن يف الدرس ا

ايض، قال   .يعني املحصن؛ الَِّذي: َوْهوَ  :الدرس ا

ـــــا: َوْهـــــوَ  ـــــْد َجاَمَع ـــــِذي لَِزْوَجـــــٍة َق ـــــــــــــــــــٍل َوِيفِ  ِيفِ   )٧٦٥(  الَّ ـــــــــــــــــــانِ  ُقُب َع   َكـــــــــــــــــــاٍح ُرشِ

شوف، تتمة الكالم، يعني جامع زوجته وهي يف حال كوهنام حرين، اليل 

  .هو مني؟ الزوج والزوجة

  .يف حال كوهنام حرين، بالغني، عاقلني
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بامذا يتم اإلحصان؟ وليس الكالم . هذا الكالم عن إيش؟ عن املحصن

  .عن وطء الزنا

  هذه األوصاف؟فإذا فات واحد من 

إذا وصٌف من هذه األوصاف فال إحصان لواحٍد  ؛َصنَْنيِ ْت َفَغْريُ ُحمْ فُ َفِإْن يَ 

ه تزوج ومل يدخل، فهذا ليس بمحصن، لو . منهام يعني عشان نوضح لو أ

تزوج ودخل والعياذ باهللا بالوطء يف الدبر ومل جيامعها يف القبل فغري حمصن، لو 

ه تزوج جمنونًة فغري حمصن،   .وهكذا أ

  :قال

ـــــــــــــــــــــــالَِغْنيِ َعـــــــــــــــــــــــاِقَلْنيِ  ْيِن َب ـــــــــــــــِإْن يَ   )٧٦٦(  ُحـــــــــــــــــــــــرَّ ـــــــــــــــَف ـــــــــــــــْريُ ُحمْ ُف   َصـــــــــــــــنَْنيِ ْت َفَغ

ـــــــــــــَدٍة َوَتْغِريـــــــــــــُب َســـــــــــــنَةْ   )٧٦٧(  هْ َنــــــــــزَ  َصــــــــــٍن ُحــــــــــرٍّ ُحمْ  َوَحــــــــــدُّ َغــــــــــْريِ    مائـــــــــــــُة َجْل

ـــــــــــــــــــِذيُب  ـــــــــــــــــــا َتْع ـــــــــــــــــــِق ُمْطَلًق ِقي ــــــــــــــــُب َمخْ   )٧٦٨(  َولِلرَّ ــــــــــــــــَدًة َوَال َتْغِري   ِســــــــــــــــَني َجْل

ين إن كان حمصنًا فحده الرجم حتى املوت، وضابط املحصن : لناق حد الزا

ه يف نكاٍح صحيح ومها بالغان عاقالن حران   .عرفناه، َمن جامع امرأ

ْيِن َبالَِغْنيِ َعاقَِلْنيِ    .عىل ما سبق ؛ُحرَّ

جيي عندنا غري املحصن، َمن هو غري املحصن؟ هو َمن فات فيه رشٌط من 

  :رشوط اإلحصان، قال

يعني إن يفت رشط من الرشوط التي ذكرناها يف  ؛َصنَْنيِ ْت َفَغْريُ ُحمْ فُ ْن يَ َفإِ 

املحصن فغري حمصنني، ال يتم اإلحصان ال للزوج وال للزوجة، واضح؟ إذا 
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إن : فات رشٌط من الرشوط يف أحدمها فال إحصان ألي منهام، يعني ال نقول

اجلميع غري حمصن الذي حتقق فيه الرشوط حمصن والثاين غري حمصن، ال، 

  .بالنسبة للزوج وللزوجة

  .هْ نَ زَ  َصٍن ُحرٍّ ُحمْ  َوَحدُّ َغْريِ  :طيب، ما هو حد غري املحصن؟ قال

مائُة  :إذا كان غري املحصن حرا فإن حده مائة جلدة وتغريب سنة، قال

  .َجْلَدٍة َوَتْغِريُب َسنَةْ 

  .بلد آخر ملدةسنةُجيلد مائة جلدة وُيغّرب سنة، يعني ُخيرج من البلد إىل 

وأما الرقيق وهو غري احلر، هو العبد أو األمة، فإن عقوبته إذا زنى مخسني 

  :جلدة، قال

ـــــــــــــــــــِذيُب  ـــــــــــــــــــا َتْع ـــــــــــــــــــِق ُمْطَلًق ِقي ــــــــــــــــُب َمخْ   )٧٦٨(  َولِلرَّ ــــــــــــــــَدًة َوَال َتْغِري   ِســــــــــــــــَني َجْل

ين حده نصف حد احلر يف  ليس فيه تغريب بالنسبة للرقيق، إًذا الرقيق الزا

ًدا، ما نقولاجللد، وأما  ُيغرب نصف سنة، ال، ما : التغريب فال ُيغرب أ

  .ُيغرب

هذا ما يتعلق بحد الزنا عياًذا باهللا، نسأل اهللا عز وجل أن يعافينا وأن 

ه وصحبه أمجعني،  يعفنا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() سبتال(: يوم - ٢٥٧: رقم الدرس

ـــــــــــ ُط َذا اْحلَ ـــــــــــاْنتِ ا: دِّ َوَرشْ   َحْشـــــــــــــَفةِ  َتْغِييـــــــــــــَب ُكـــــــــــــلِّ  ُنــــــــــــهُ َوَكوْ   )٧٦٩(  ُشـــــــــــْبَهةِ  ءُ َف

ــــــــــــــٍل َأْو ُدُبــــــــــــــٍر ِمــــــــــــــْن آَدِمــــــــــــــي ِيفِ    اكِمِ ْثُبـــــــــَت ِعنْــــــــَد اْحلَـــــــــ، َوَأْن يَ َحــــــــيٍّ   )٧٧٠(  ُقُب

ــــــــــــــ ــــــــــــــا بِ ٍر َصــــــــــــــِحيٍح َأْربَ إِ إِمَّ ــــــــــــ  )٧٧١(  َعــــــــــــــاْقَرا ُه َمــــــــــــا َرَجَعــــــــــــا ىَحتَّ   َيــــــــــــتِمَّ َحــــــــــــدُّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعدُ 

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السابع واخلمسون بعد ا

عز وجل عن رشوط حد رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا 

  :الزنا، قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــ ُط َذا اْحلَ ـــــــــــاْنتِ ا: دِّ َوَرشْ   َحْشـــــــــــــَفةِ  َتْغِييـــــــــــــَب ُكـــــــــــــلِّ  ُنــــــــــــهُ َوَكوْ   )٧٦٩(  ُشـــــــــــْبَهةِ  ءُ َف

ــــــــــــــٍل َأْو ُدُبــــــــــــــٍر ِمــــــــــــــْن آَدِمــــــــــــــي ِيفِ    اكِمِ ْثُبـــــــــَت ِعنْــــــــَد اْحلَـــــــــ، َوَأْن يَ َحــــــــيٍّ   )٧٧٠(  ُقُب

ــــــــــــــ ــــــــــــــا بِ ٍر َصــــــــــــــِحيٍح أَ إِ إِمَّ ــــــــــــ  )٧٧١(  َعــــــــــــــاْربَ ْقَرا ُه َمــــــــــــا َرَجَعــــــــــــا ىَحتَّ   َيــــــــــــتِمَّ َحــــــــــــدُّ

يات رشوط حد الزنا، الرشط  يذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل يف هذه األ

  .انتفاء الشبهة: األول من رشوط حد الزنا

يعني إيش انتفاء الشبهة؟ يعني ال ُيقام احلد إذا كان الوطء وطء شبهة، 

شبهة عقٍد وشبهة : الشبهة نوعان: م نوعانمثل ماذا؟ الشبهة أهيا اإلخوة الكرا 

  .اعتقاد
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ة عقد نكاح، فهو يظن اآلن : مثال شبهة العقد أن يكون بني الرجل واملرأ

أن هذه زوجته وإن كان هذا النكاح فاسًدا، يعني ُيمّثل له مثًال بالنكاح بغري 

 ويل، فإن مجهور أهل العلم يرون أن النكاح بغري وٍيل نكاح غري صحيح، نكاح

فاسد، لكن هل النجاح بغري ويل إذا حصل فيه الوطء فإنه ُيعترب زنا، ال، ال 

  .ُيعترب زنا لوجود الشبهة، وال ُيقام حد الزنا لوجود الشبهة

ُط َذا اْحلَ : قال: إًذا الرشط األول   .ُشْبَهةِ  ءُ َفاْنتِ ا: دِّ َوَرشْ

ة يظن أهنا زوجته، فبانت ب خالف وقد يكون شبهة اعتقاد كَمن وطأ امرأ

ة هذه املوجودة زوجته، وتبني أهنا  ذلك، يعني دخل عىل بيته فظن أن املرأ

  .ليست زوجه، وهكذا

  .طبًعا هذا قد ُيتصور يف بعض الصور القليلة

وبامذا حيصل الزنا؟ طبًعا الرشط األول ذكره . حصول الزنا: الرشط الثاين

ُط َذا اْحلَ  :الناظم بقوله   رشطه إيش؟. حد الزنا إشارة إىل: ذا احلد؛ دِّ َوَرشْ

  .هذا الرشط األول؛ ُشْبَهةِ  ءُ َفاْنتِ ا

هذا هو الذي ذكرناه هنا حصول  ؛َحْشَفةِ  َتْغيِيَب ُكلِّ  ُنهُ َوَكوْ : ا لرشط الثاين

 إال إذا غيّب الرجل قبامذا حيصل الزنا؟ حقيقة الزنا ال حتصل وال تتحق. الزنا

ُقُبٍل َأْو ُدُبٍر ِمْن  ِيفِ  َحْشَفةِ  َب ُكلِّ َتْغيِي ،رأس الذكر ُيسمى احلشفةحشفته كلها، 

  .َحيٍّ  آَدِمي
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ذكره،  -والعياذ باهللا-إًذا تغييب احلشفة هو حقيقة الزنا؛ أْن يولج الرجل 

ج، وال يلزم إيالج كل الذكر، إذا غيّب احلشفة وهي رأس الذكر غيبها يف الفر

يف فرِج أو يف الدبر، ، سواء كان ذلك يف القبل باهللا افإن هذا هو الزنا عياذً 

ًضا ُيعترب زنا -عياًذ باهللا-امرأة، أو    .يف الدبر، فهذا أ

ه  -باهللا عافانا اهللا اعياذً -وهلذا املذهب عند احلنابلة أن اللواط  وإياكم أ

  .من الزنا، وحده كحد الزنا

وُيشرتط أن يكون ذلك من آدمي، أما إتيان البهيمة فليس فيه حد الزنا، 

ة والعياذ باهللا أجاركم اهللا هذه أمور خمالفة للفطرة لكن قد ُتوجد، إتيان البهيم

فإتيان البهيمة ُيعّذر فيه اإلنسان، وليس فيه حد الزنا عياًذا باهللا تعاىل، هلذا قيده 

  .بكونه من آدميٍّ 

ى ميتة ؛َحيٍّ  ت تقول.. فَمن أ كيف واحد يأيت ميتة؟ لكن الفقهاء : طبًعا أ

: ألهنا قد تقع من بعض الناس، فيُحتاج إليها، فيقولونيذكرون هذه املسائل؛ 

ى امرأة ميتة والعياذ باهللا فهذا ال ُحيد حد الزنا، ال ينطبق عليه حد الزنا  إذا أ

  .لكنه ُيعّذر وُيؤدب

َتْغيِيَب  ُنهُ َوَكوْ  :إًذا هذا الرشط الثاين من رشوط الزنا، وذكره الناظم بقوله

  .َحْشَفةِ  ُكلِّ 
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. أن يغيب احلشفة كلها، وعرفنا أن احلشفة هي رأس الذكرإًذا ُيشرتط 

ء غيبها يف قبٍل أو يف دبٍر، إذا كان ذلك من آدمي، فأما وطء البهيمة فال  سوا

  .حيصل به الزنا

بخالف امليت أو امليتة فال ُيعترب وطؤه من الزنا املوجب  ؛َحيٍّ  ِمْن آَدِمي

  .للحد، لكنه موجب للتعذير والتأديب

بامذا يثبت حد الزنا؟ البد أن . ثبوته: الث من رشوط حد الزناالرشط الث

نية، : يثبت عند القايض، ويثبت ذلك بأحد أمرين ر الزاين أو الزا إما بإقرا

ره حتى يتم عليه احلد   .اإلقرار عىل نفسه أربع مرات، وال يرجُع عن إقرا

قر مرة ال يكفي اإلقرار مرة واحدة يف الزنا، البد يقر أربع مرات، فإذا أ

  .ال، ما أقر ثانًيا: واحدة ورجع مشى إىل بيته، قال

ر، أما إذا ثبوته بالشهود فسيأيت، . فال ُيقام احلد هذا إذا كان ثبوته باإلقرا

  .البد من أربع مرات

طيب إذا أقر أربع مرات ورجع عن إقراره قبل إقامة احلد، قبل أن يتم 

  .، فال ُيقام احلدال، ما هو صحيح، مل يزنِ : عليه احلد رجع، قال

بل لو رشعوا يف إقامة احلد، وقبل أن يكمل، يعني ُجلد عرشة جلدات 

  .فرتاجع، أو بدأوا يف رمجه فرتاجع، فإنه يسقط عنه احلد

ر ال يرجع  ت، ويستمر عىل هذا اإلقرا ره أربع مرا إًذا ال يثبت احلد إال بإقرا

  .اكِمِ ْثبَُت ِعنَْد اْحلَ َوَأْن يَ  :عنه حتى يتم عليه احلد، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله
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  .هذا ثبوته

ا بِ ، القايض: احلاكم ؛اكِمِ ثْبَُت ِعنَْد اْحلَ َوَأْن يَ  ٍر َصِحيٍح َأْربَ إِ إِمَّ إقراره ؛ َعاْقَرا

  .الصحيح أربع مرات

ُه َما َرَجَعا ىَحتَّ  ره حتى يتم احلد ؛َيتِمَّ َحدُّ اجللد، أو : ويستمر عىل إقرا

  .الرجم

ره، فإن رجع عن إقراره قبل إقامة احلد، ؛ اَما َرَجعَ  يعني مل يرجع عن إقرا

  .سقط احلد

وقد يثبت الزنا بأمٍر آخر، وهو الشهود، والبد من أربع شهود يشهدون 

عىل الزنا ويصفونه ويذكرون حقيقة الزنا، فهذه األمور التي يثبت هبا الزنا، 

  .وهذه هي رشوط إقامة حد الزنا

ت نسأل اهللا عز وجل أن  يعافينا وإياكم من مضالت الفتن، فتن الشهوا

ه  وفتن الشبهات، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٥٨: رقم الدرس
ـــــــــــــــْد َوَصـــــــــــــــُفوا  ـــــــــــــــٍع َق   َأْو بُِشـــــــــــــــُهوٍد َأْرَب

  

يــــــــ  )٧٧٢( ــــــــوا َرصِ   َح ِفْعــــــــٍل َواِحــــــــٍد، َمــــــــا اْخَتَلُف

ـــــــالزِّ : اْلَقـــــــْذُف    ـــــــَذْف ىنَ َرْمـــــــٌي بِ   ، َفـــــــِإْن َق

  

  َني َخَلـــــــــــــْف نِـــــــــــــَام َجْلـــــــــــــُد ثَ : ِملُْحَصـــــــــــــنٍ   )٧٧٣(

ِقيــــــــِق، ُثــــــــَوالنِّ      :اْملُْحَصــــــــنُ  مَّ ْصــــــــُف لِلرَّ

  

)٧٧٤(   ُ   ُحــــــــــــــــــرُّ َعِفيــــــــــــــــــٌف ُمْســــــــــــــــــلٌِم ُمَعـــــــــــــــــــنيَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا  وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثامن واخلمسون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن الشهادة 

  .عىل الزنا عياًذا باهللا وعن تعريف القذف ثم عقوبة القذف

  :ال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة ما يثبت به حد الزنا، قالق
ـــــــــــــــْد َوَصـــــــــــــــُفوا  ـــــــــــــــٍع َق   َأْو بُِشـــــــــــــــُهوٍد َأْرَب

  

ــــــــوا   )٧٧٢( يــــــــَح ِفْعــــــــٍل َواِحــــــــٍد، َمــــــــا اْخَتَلُف   َرصِ

  :ثم حد القذف، قال يف حد القذف  
ـــــــالزِّ : اْلَقـــــــْذُف  ـــــــَذْف ىنَ َرْمـــــــٌي بِ   ، َفـــــــِإْن َق

  

  َخَلـــــــــــــْف  نيَ نِـــــــــــــَام َجْلـــــــــــــُد ثَ : ِملُْحَصـــــــــــــنٍ   )٧٧٣(

ِقيــــــــِق، ُثــــــــَوالنِّ      :اْملُْحَصــــــــنُ  مَّ ْصــــــــُف لِلرَّ

  

)٧٧٤(   ُ   ُحــــــــــــــــــرُّ َعِفيــــــــــــــــــٌف ُمْســــــــــــــــــلٌِم ُمَعـــــــــــــــــــنيَّ

ين : بالنسبة للشهادة عىل الزنا   ر الزا نحن ذكرنا أن احلد يف الزنا يثبت بإقرا

أربع مرات أو بأربع شهود، وُيشرتط يف الشهادة عىل الزنا أن تكون شهادة 

قبل شهادة الثالثة، وال شاهدين، بل وال ُتقبل شهادة ثالثة أربعة رجال، فال تُ 
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ني مثًال، البد أن يكونوا أربعة وأن يكون الشهود كلهم من  رجال وامرأ

  .الرجال، ال مدخل للنساء هنا

: أن يصفوا الزنا، ما يصح أن يأيت هؤالء أربع شهود، يقولوا : الرشط الثاين

البد من ذكر وصف الزنا والترصيح نشهد أن فالًنا قد زنى، ما يكفي هذا، 

ه قد أولج ذكره يف فرِج فالنة   .هذا البد منه يف شهادة الزنا. بذكر حقيقة الزنا أ

البد من الترصيح بحقيقته، وأن ُتذكر حقيقة الوطء كام : األمر الثالث

  .ذكرنا قبل قليل

كذلك من رشوطه أن تكون شهادهتم عىل زنا واحد بدون اختالف، فلو 

ة أخرى، : إنه زنى بفالنة، وقال اآلخرون: ض الشهودقال بع زنى بعالنة، بامرأ

. فال يثبت احلد بشهادهتم، البد أن يتفق هؤالء األربعة عىل زنا واحد عياًذ باهللا

ة الشهادة عىل الزنا، وقد ذكر هذا املعنى الناظم بقوله   :هذا ما يتعلق بمسأ

يــــَح ِفْعــــٍل َواِحــــٍد، َمــــا اْخَتَلُفــــوا   )٧٧٢(  َأْو بُِشــــــــــُهوٍد َأْرَبــــــــــٍع َقــــــــــْد َوَصـــــــــــُفوا    َرصِ

  .شوف بشهوٍد أربٍع، والبد أن يكونوا رجاًال 

يَح فِْعٍل َواِحدٍ ، اليل هو البد من وصِف الزنا ؛َقْد َوَصُفوا  البد من ؛ َرصِ

ًضا أن تكون شهادهتم عىل فعٍل  الترصيح، ال يكفي هنا التلميح، والبد أ

  .فوا يف هذه الشهادةواحد، عىل زنا واحد، ما اختل

ثم انتقل الناظم وفقه اهللا تعاىل إىل الكالم عن حد القذف، والكالم يف حد 

ه : ما تعريف القذف؟ القذف: القذف، أوًال  هو الرمي بالزنا أو باللواط؛ أل



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٠٨٧  

ه زنا، فالقذف هو الرمي  سبق معنا يف الزنا أن الزنا واللواط كله ُيوصف بأ

  .ياذ باهللابواحٍد من هذه األمور والع

إذا قذف اإلنسان : بالنسبة لعقوبته، عقوبة القذف. هذا بالنسبة لتعريفه

حمصنًا فإنه ُيعاقب بثامنني جلدة، هذه هي عقوبة القذف عياًذا باهللا، ثامنون 

  .جلدة كام ذكر اهللا عز وجل يف كتابه

  من هو املحصن؟: السؤال اآلن، قذف املحصن فيه ثامنون جلده، السؤال

هو احلر، العفيف، املسلم، املعّني، العاقل، الذي جيامع مثله، املحصن 

  .يعني مثله حيصل منه، يمكن يتصور منه اجلامع

احلر، خرج به العبد، فإذا قذف اإلنسان عبًدا، فإنه ُيعّذر، وال : أول وصف

  .ُحيد حد القذف

أن يكون املقذوف حمصنًا، أن يكون عفيًفا، أما غري العفيف فال : الثاين

ون حمصنًا يف باب القذف، وهنا الحظ الفرق بني املحصن يف باب الزنا، يك

حمصن معناها واحد يف كل : واملحصن يف باب القذف، فيه فرق بينهام، ال تقل

واب، ال   .األ

املحصن هنا هو احلر، العفيف، خرج بالعفيف املجاهر بالفجور والزنا، 

فالن زاين، هذا ال : حد وقالهذا ال ُحيد من قذفه، رجل جياهر بالزنا، جاء وا

  .ُحيد لكن قد ُيعذر
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كذلك أن يكون املقذوف مسلًام، أما قذف غري املسلم فإنه يوجب التعذير 

  .وال يوجب احلد

بع أن يكون معينًا، فإن قذف شخًصا غري معني فإنه ال ُحيد،  مثل ما لو الرا

حد القذف،  فيه واحد من أهل البلد الفالين قد زنا، هذا ال يقام عليه: قال

البلد : كذلك لو قذف أهل بلد أو مجاعة ال يتصور منهم الزنا عادة، كام لو قال

  .الفالين تعدادهم السكاين مئات املاليني

ه ال حيصل : قال هؤالء كلهم زناة، فهذا ُيعذر ويؤدب لكنه ال ُحيد؛ أل

لو العار لشخص بعينه، العار ال يلحقه؛ ألن هذا اكالم ساقط من أصله؛ يعني 

أهل البلد الفالين كلهم زناة فإن السامع يدرك أن هذا الشخص كاذب، : قال

  .بخالف قذف الشخص املعني، فإنه قد ُيتشكل يف هذا األمر

الرشط اخلامس من رشوط املحصن يف باب القذف أن يكون عاقًال، فإذا 

  .قذف جمنوًنا فإنه ُيعذر وال ُحيد

ف ممن جيامع، يمكن منه الرشط السادس أن يكون هذا الشخص املقذو

هو ابن عرش سنوات، أو بنت تسع سنني، أما إذا : مثله جيامع، يقولون اجلامع،

ه ال  قذف شخًصا ال ُيتصور منه اجلامع، فهذا املقذوف ال يلحقه عاٌر بذلك؛ أل

  .يمكن أن يزين

ففي هذه احلالة ُيعذر القاذف وال ُحيد، وهذا املعنى الذي ذكره الناظم 

  تعريف القذف هو إيش؟: ، كام قلناىنَ َرْمٌي بِالزِّ : َقْذُف الْ : بقوله
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ط، مثل لو ق : الهو رمي بالزنا، اهتام الشخص بالزنا وكذلك باللوا

  .شخص زاين أو لوطي، فهذا قذف

؛ َني َخَلْف نِ َام َجْلُد ثَ : إذا قذف املحصن فام العقوبة، قال؛ ِملُْحَصنٍ  َفِإْن َقَذْف 

  .لدةيؤدب وُحيد بجلد ثامنني ج

وأما إذا كان القاذف، شوف إذا قذف املحصن جيلد ثامنني جلدة، لكن لو 

كان القاذف رقيًقا؛ يعني لو كان القاذف عبًدا، ما نقول مقذوف، اآلن الكالم 

عن القاذف، إذا كان القاذف عبًدا فيكون حده نصف احلر، فيكون حده أربعني 

  .جلدة

  .هذا بالنسبة للرقيق

  .من هو املحصن

خرج ، ُمْسلِمٌ  ،خرج به املجاهر بالزنا، َعِفيٌف ، خرج به العبد؛ ُحرُّ  :اْملُْحَصنُ  مَّ ثُ : قال

ُ  به الكافر، بمحصن، وُيعذر قاذفه، وال  فمن اختل به رشٌط من هذه الرشوط فليس ،ُمَعنيَّ

  .ُحيد حد القذف

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وع   .ىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٥٩: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــإِْن يَ   )٧٧٥(  اِمعُ َوَعاِقـــــــــــــــــــــــٌل، َوِمْثُلـــــــــــــــــــــــُه ُجيَ ــــــــــــــاِفعُ ْع ــــــــــــــالٌِغ َفنَ ــــــــــــــُه َب   ُف َعنْ

ٌم ُمْطَلَقـــــــــــــا ــــــــــا ِيفِ   )٧٧٦(  َوُكـــــــــــــلُّ ُمْســـــــــــــِكٍر َحـــــــــــــَرا ــــــــــْذٍف ُمْطَبَق   َشــــــــــاِربِيِه َحــــــــــدُّ َق

ـــــــــــمْ َتـــــــــــلًِام َوُخمْ إِْن َكـــــــــــاَن ُمْســـــــــــ ـــــــــــَكاٌر ُحـــــــــــتِمْ  َأنَّ اْلَكثِـــــــــــريَ   )٧٧٧(  اًرا َعلِ ـــــــــــُه إِْس   ِمنْ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  .وااله

  :أما بعد

ائتني، ويف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس التاسع واخلمسون بعد ا

ة رشح النظم اجل يل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن مسأ

  .سقوط حد القذف بالعفو، ثم نتكلم عن حد املسكر وهو اخلمر

  : قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة رشوط املحصن يف باب القذف، قال

ه اِمعُ َوَعاقٌِل، َوِمْثُلُه ُجيَ  ن، إذا قذف املحص، وهذا الكالم يتعلق بام سبق، أ

ه احلر، املسلم، العفيف، املعني   .ذكر لك ما هي أوصاف املحصن، أ

؛ العاقل الذي جيامع مثله، يعني الذي حيصل من مثله اجلامع، َوَعاقٌِل  : قال

ة قول  ايض، يبقى عندنا يف هذا الدرس مسأ وهذا رشحناه يف الدرس ا

ى املقذوف البالغ عن القذف فإنه ؛ يعني إذا عفُف َعنُْه َبالٌِغ َفنَافِعُ عْ إِْن يَ : الناظم

  .يسقط
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، فإن طالب به فإنه يقام، وإن بمعنى أن حد القذف حق خاص للمقذوف

عفى عنه فإنه يسقط، وقّيد الناظم هنا العفو من البالغ، أما غري البالغ، فإنه ال 

  .يصح له أن يعفو عن حد القذف

يه أوًال عن ثم انتقل بعد ذلك إىل حد الرشب، أو حد املسكر، وتكّلم ف

  تعريف اخلمر، ما هي اخلمر؟

م من أي يشء كان،  ٍب أسكر كثريُه، فقليله حرا ء اخلمر هي كل رشا سوا

  .كان من العنب أو من التمر أو من غري ذلك

ء كان مسكًرا يف قليله أو يف كثري،  ٍب مسكر، سوا إذن اخلمر هي كل رشا

ٌم ُمطْ : وهذا معنى قول الناظم   .َلَقاَوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرا

ٌم ُمْطَلَقا: طيب، قال ، سواء كان من العنب أو من غري َوُكلُّ ُمْسِكٍر َحَرا

  .كثري منه أو رشب القليل منهالعنب، ومطلًقا سواء رشب ال

  ثم انتقل إىل حد الرشب، وعقوبة شارب اخلمر، ما هي عقوبته؟

يِه َحدُّ َشاِربِ  ِيفِ : له حد وهو ثامنون جلدة، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله

  ، وحد القذف كم؟َحدُّ َقْذٍف ؛ يعني ما الذي ُيطبق عىل شاربيه؟ َقْذٍف ُمْطبََقا

  .؛ أي ُيطبق عليهمَشاِربِيِه َحدُّ َقْذٍف ُمْطبََقا ِيفِ حد القذف ثامنون جلدة، 

  ما هي رشوط حد اخلمر أو حد املسكر؟
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مر، وقد أن يكون الشارب مسلًام، أما إذا رشب الزمي اخل: الرشط األول

ه ال حيد، احلدود ُتطبق عىل أهل الذمة، لكن  سبق معنا يف أول كتاب احلدود، أ

  حد اخلمر، ال، ليش؟

ألن هؤالء يعتقدون جوازه يف دينهم، وعقد الذمة يقتيض بقاءهم عىل 

ين إذا رشب اخلمر   .دينهم، فال ُحيد النرصا

  .ب، فإنه ال ُحيدأن يكون الشارب خمتاًرا، أما إذا ُأكره عىل الرش: الثاين

ا أن كثريه مسكر، أما لو رشب عصري، وما : الرشط الثالث ً أن يكون عا

ه وصل لدرجة اإلسكار، أو  يدري أن هذا العصري منتهي الصالحية مثًال، أو أ

ب غري مسكر فسكر، فإنه ال ُحيد، ليش؟   يظن أن هذا الرشا

ب مسكر، وهذه الرشوط هي التي ه ال يعلم أن هذا الرشا ذكرها  أل

؛ خرج به املكره، اًراتَ َوُخمْ ؛ خرج به الكافر كام بّيناه، إِْن َكاَن ُمْسلًِام : الناظم بقوله

ب الكثري ِمنُْه إِْسَكاٌر ُحتِمْ  َأنَّ اْلَكثِريَ  َعلِمْ  ؛ يعني علم هذا الشارب أن هذا الرشا

  .منه يتحكم منه اإلسكار

  .ن الكثري حيصل منه إسكارأو أ؛ يعني حيصل اإلسكار منه، إِْسَكاٌر ُحتِمْ 

يات الدرس القادم، وهو ثبوت الرشب،  يبقى رشٌط آخر، وسُيذكر يف أ

ره مرة واحدة، أو بشهادة الشاهدين  ر الشارب عىل نفسه، ويكفي إقرا إما بإقرا

  .العدلني

  .هذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم
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ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٦٠: قم الدرسر
ًة، َوِمـــــــــــــــــنْ إلِ ُبـــــــــــــــــُت بِـــــــــــــــــاثْ يَ  ِر َمـــــــــــــــــرَّ   ْقَرا

  

ـــــــنْ -َشـــــــَهاَدِة اْلَعـــــــْدَلْنيِ   )٧٧٨(   -كاْلَقـــــــْذِف ُزكِ

ـــــــــــــــــــاٍل ُخْفَيـــــــــــــــــــًة، َذا َحـــــــــــــــــــدُّ    َ ِ ـــــــــــــــــــٌذ    َأْخ

  

ـــــــــــــــــــفٍّ   )٧٧٩( ـــــــــــــــــــَقٍة، َوَقْطـــــــــــــــــــُع َك ـــــــــــــــــــدُّ  لِِرسْ   َح

ـــــــــــــــَق َمــــــــــــــاًال    ــــــــــــــِط َأْن َيْرسِ مْ بَِرشْ ـــــــــــــــَرتَ    ُحيْ

  

ــــــــٍل، وَ   )٧٨٠( ــــــــْرِز ِمْث ــــــــَصــــــــنِ ِمــــــــْن ِح َ ــــــــْد َأ   مْ اًبا َق

  .عليكم ورمحة اهللا السالم  

ه وصحبه ومن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشح النظم  حياكم اهللا وبياكم، يف هذا الدرس الستون بعد ا

ة ثبوت اجليل يف الفقه احلنبيل،  الرشب، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن مسأ

  .عن حد الرسقة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة حد الرشب
ًة، َوِمـــــــــــــــــنْ إلِ ُبـــــــــــــــــُت بِـــــــــــــــــاثْ يَ  ِر َمـــــــــــــــــرَّ   ْقَرا

  

ـــــــنْ -َشـــــــَهاَدِة اْلَعـــــــْدَلْنيِ   )٧٧٨(   -كاْلَقـــــــْذِف ُزكِ

  :ثم تكلم عن حد الرسقة، فقال  
ـــــــــــــــــــاٍل ُخْفَيـــــــــــــــــــًة، َذا  َ ِ ـــــــــــــــــــٌذ  ـــــــــــــــــــدُّ َأْخ   َح

  

ـــــــــــــــــــفٍّ   )٧٧٩( ـــــــــــــــــــَقٍة، َوَقْطـــــــــــــــــــُع َك ـــــــــــــــــــدُّ  لِِرسْ   َح

مْ    ـــــــــــــــَرتَ ــــــــــــــَق َمــــــــــــــاًال ُحيْ ــــــــــــــِط َأْن َيْرسِ   بَِرشْ

  

ــــــــٍل، وَ   )٧٨٠( ــــــــْرِز ِمْث ــــــــَصــــــــنِ ِمــــــــْن ِح َ ــــــــْد َأ   مْ اًبا َق

طبًعا أوًال بدأ الناظم بالكالم عن األمور التي يثبت هبا حد الرشب، نحن   

  ؟إن رشوط إقامة حد الرشب ثبوته، بامذا يثبت: قلنا

ةً إلِ بُُت بِاثْ يَ : قال ِر َمرَّ ، يكفي فيه مرة، ما هو الذي ُيشرتط فيه أكثر من ْقَرا

  مرة؟
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ُيشرتط أربع مرات، كذلك سيأيت معنا حد الرسقة : شوف، حد الزنا، قلنا

بة البد من اإلقرار مرتني، وأما حد  البد من اإلقرار مرتني، كذلك حد احلرا

ه الرشب فإنه يكفي فيه اإلقرار مرة و فيه جلٌد وليس فيه إتالف،  احدة؛ أل

ر مرة واحدةوكذلك حد القذف يكفي    .فيه اإلقرا

واألمر اآلخر الذي يثبت به، يثبت باإلقرار مرة أو بشهادة عدلني، يكفي 

؛ كاْلَقْذِف ُزكِنْ : شهادة عدلني رجلني؛ ألن النساء ال يشهدن عىل احلدود، قال

  .يعني ثبت هذا كام يثبت يف القذف

ن القذف بامذا يثبت؟ يثبت القذف كام يثبت الرشب، باإلقرار مرة، إذ

  .وبشهادة عدلني

ثم انتقل الكالم عن حد الرسقة، وتكلم يف حد الرسقة أوًال عن تعريف 

  الرسقة، ما هي الرسقة؟

ال ع ا نقولالرسقة هي أخذ ا : ىل وجه االختفاء من مالكه أو نائبه، 

ال عىل وجه االختفاء،  أخذ مال ليس بامله، شوف قيود التعريف، أخذ ا

ا نقول ال، لو أن اإلنسان أخذ شيًئا ليس بامله: التعريف له قيود،    .أخذ ا

مثل اخلمر، اخلمر ليست ماًال رشًعا، أو خطف : مثال عىل ما ليس بامله

ه مباح، لكن  واحد إنسان حر، هذا ليس برسقة، ومو معناها إنه ليس برسقة أ

  .حد الرسقة أقصد ال ُحيد
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عىل وجه االختفاء ُخيرج أخذه عىل وجه املجاهرة، فأخذه عىل وجه 

توجب احلد، نعم، هو أمر حمرم وجيب التعذيب، املجاهرة، فهذا ليس برسقة 

  .وليست رسقة موجبة للحد

ال عىل وجه االختفاء من سارقه؛  من مالكه أو نائبه، خرج بذلك أخذ ا

حرامي رسق من احلرامي، احلرامي الثاين اليل يعني لو أن احلرامي يرسق وجاء 

ال ه مل يرسق من مالك، وال من نائب ا   .رسق من احلرامي األول ال ُحيد؛ أل

أن نذكر احلقوق، ثم انتقل بعد ذلك إىل الكالم عن حقوق السارق، قبل 

يات التي ذكر فيها التعريف فقال   :نقرأ األ
ـــــــــــــــــــدُّ  ـــــــــــــــــــاٍل ُخْفَيـــــــــــــــــــًة، َذا َح َ ِ ـــــــــــــــــــٌذ    َأْخ

  

ـــــــــــــــــــفٍّ   )٧٧٩( ـــــــــــــــــــَقٍة، َوَقْطـــــــــــــــــــُع َك ـــــــــــــــــــدُّ  لِِرسْ   َح

اٍل ُخْفيَةً    َ ِ   ؛ هذا هو حد الرسقة، حد الرسقة يعني إيش؟َأْخٌذ 

ًرا أن احلد هو التعريف، طيب، ما هو  ه سبق معنا مرا يعني تعريفها؛ أل

  حد الرسقة، وما هي عقوبة الرسقة؟

فصل قطع اليد، من املفصل، من مفصل الكف، ُتقطع يده اليمنى من م

؛ حد األوىل َحدُّ  َوَقْطُع َكفٍّ الكف، هذه هي العقوبة التي ذكرها الناظم يف قوله، 

؛ يعني ذا تعريف، وهنا حد بمعنى عقوبة، العقوبة َذا َحدُّ هنا تدل عىل التعريف، 

  .، هو حد الرسقة، وهو الذي ذكره اهللا عز وجل يف كتابهَوَقْطُع َكفٍّ حد، 

  ما هي رشوط حد الرسقة؟
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ال حمرتًما، : ط حلد الرسقة رشوًطا متعددة؛ الرشط األولاشرت أن يكون ا

ماله باخلمر فإن رسق اخلمر، فإنه ال ُحيد، رسق .. فإن أخذ ماًال غري حمرتم، 

أشياء حمرمة والعياذ باهللا، ال ُحيد، رسق خمدرات، نسأل اهللا العافية ال ُحيد؛ ألن 

  .هذا ليس ماًال حمرتًما

مْ  :وهلذا الناظم قال َق َماًال ُحيَْرتَ ِط َأْن َيْرسِ ؛ أما غري املحرتم؛ كاخلمر بَِرشْ

  .واملخدرات فهذا ال ُحيد لرسقته

ال ما يكون مال : الرشط الثاين أن تكون الرسقة من حرز مثله، يعني ا

  سايب، ال، يكون مال حمرز، مثل إيش؟

ف ريال، وتاركها يف مكان عام، ترك ها أمام يعني واحد عنده مبلغ مائة أ

ف، ال  ائة أ الناس عىل الرصيف وراح ورجع فلم جيدها، الذي أخذ هذه ا

  ُتقطع يده، ال يطبق فيه حد الرسقة، ليش؟

ه مل يأخذها من حرز، يقولون يف املثل ال السايب يعلم الرسقة، : أل ا

طيب، فهذا  الشخص مفرط يف حفظ ماله، فالذي رسق يؤدب، ويؤخذ منه 

ال، ويضمن ا   .ال، لكنه ال ُيطبق عليه حدا

ُيشرتط : ونحن ننبه هنا، وننبه يف املسائل املتعلقة باحلدود؛ أهنم إذا قالوا 

يف حد الزنا كذا، أو ُيشرتط يف حد الرسقة، وُيشرتط يف حد اخلمر كذا، الكالم 

ه أمٌر جائز، ال   .عن رشوط احلد ال يلزم من انتفاءها أ

ه حمرم، ح   تى لو انتفت رشوط احلد، واضح؟قد يكون حمرم، األصل أ
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  طيب، إذن أخذه من حرز مثله، يعني إيش حرز مثله؟

ال فيه، فمثًال  ال ما جتري العادة بحفظ ا مخس ريال جتري العادة : حرز ا

ه يف جيب الثوب، لكن  يف  حفظها يف جيب الثوب، اجلوال جتري العادة بأ

ه ال ُحيفظ يف جيب الثوب هكذا، جتري بأاملليون ريال، مبلغ كبري جًدا، العادة 

نة، وحراسة أمنية، أو يف البنك ونحو  ال بد أن يوضع يف أغالق وثيقة يف خزا

  .ذلك

وهذا إذن الرشط الثاين إلقامة حد الرسقة، أن يكون الرسقة من حرز، 

مْ : قال َق َماًال ُحيَْرتَ ِط َأْن َيْرسِ ؛ ِحْرِز ِمْثلٍ  ِمنْ ، يعني كل يشء بحسبه، ِمْن ِحْرِز ِمثْلٍ  بَِرشْ

ال فيه   .يعني عادة حفظ ا

بلوغ النصاب، الرسقة هلا نصاب، وهو ربع ديناٍر، أو : الثالثالرشط 

ه يساوي أربع جرامات وربع من  ثالثة دراهم، ربع الدينار، الدينار سبق معنا أ

والدرهم يساوي ثالثة جرامات من الذهب، يعني اثنني فاصل سبعة الذهب، 

م،  هذا بالنسبة للدرهم، فيكون عندنا ربع الدينار تقسم ربع عىل وتسعني جرا

  .أربع، يصري عندنا جرام وشوية، يشء بسيط، هذا نصاب الرسقة من الذهب

م من الفضة، أقل من  من الفضة ترضب ثالث يف أربع تقريًبا اثنا عرش جرا

  .ذلك بقليل

قيمته  بلوغ النصاب، أو رسق يشء قيمته ربع دينار، أو تبلغ طيب، إذن

ًضا حيد   .ثالث دراهم فإنه أ
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هذا ما يتعلق ببعض رشوط حد الرسقة، ونواصل إن شاء اهللا عز وجل 

  .ذلك يف الدرس القادم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٦١: رقم الدرس

ــــــــــَطاوَ   )٧٨١(  َبَتـــــــــْت ا َمـــــــــا ثَ ِمـــــــــْن ُدوِن ُشـــــــــْبَهٍة، إِذَ  الِــــــــــُك َفاْحلَ َ ْ   َبــــــــــْت دُّ ثَ َلــــــــــَب ا

ــــــــــــــــــــــــا َتْنيِ ْإلِ َتْثُبــــــــــــــــــــــــُت بِ ِر َمــــــــــــــــــــــــرَّ   َأْو بَِشــــــــــــــــــــَهاَدٍة ِمــــــــــــــــــــَن اْلَعــــــــــــــــــــْدَلْنيِ   )٧٨٢(  ْقَرا

ــــــــــــُع ِدينَــــــــــــاٍر، َوَمــــــــــــا ُيَســــــــــــاِومُ   )٧٨٣(  َثَالَثــــــــــــــــــــــــٌة َدَراِهــــــــــــــــــــــــمُ : ااُهبَ نَِصـــــــــــــــــــــــ   َأْو ُرْب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشِح النظم احلمد هللا ، هذا الدرس هو احلادي والستون بعد ا

  .اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط حد الرسقة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة رشوط حد الرسقة

ــــــــــَطاوَ   )٧٨١(  َبَتـــــــــْت ِمـــــــــْن ُدوِن ُشـــــــــْبَهٍة، إَِذا َمـــــــــا ثَ  الِــــــــــُك َفاْحلَ َ ْ   َبــــــــــْت ثَ  دُّ َلــــــــــَب ا

ــــــــــــــــــــــــا َتْنيِ ْإلِ َتْثُبــــــــــــــــــــــــُت بِ ِر َمــــــــــــــــــــــــرَّ   َأْو بَِشــــــــــــــــــــَهاَدٍة ِمــــــــــــــــــــَن اْلَعــــــــــــــــــــْدَلْنيِ   )٧٨٢(  ْقَرا

ــــــــــــُع ِدينَــــــــــــاٍر، َوَمــــــــــــا ُيَســــــــــــاِومُ   )٧٨٣(  َثَالَثــــــــــــــــــــــــٌة َدَراِهــــــــــــــــــــــــمُ : ااُهبَ نَِصـــــــــــــــــــــــ   َأْو ُرْب

ايض الرشط األول وهو أن : رشوط حد الرسقة، سبق معنا يف الدرس ا

ال حمرتًما ال غري املحرتم؛ مخر، خمدرات،  خرَج . يكون ا من باملحرتم ا

  .والعياذ باهللا

ال من غري حرٍز، فال ُيقام عليه احلد. األخذ من حرزٍ : الثاين . أما لو أخذ ا

ال، لكن ال ُيقام عليه احلد   .يلزمه ضامن هذا ا

ال بالًغا للنصاب، وسيأيت يف هذا الدرس : الرشط الثاين أن يكون ا

  . لنصابالرتكيز عىل ا
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هو ثالثة دراهم أو ربع دينار، وهو هذا الذي ذكره الناظم يف : النصاب

ا قال   :البيت األخري معنا، 

ــــــــــــُع ِدينَــــــــــــاٍر، َوَمــــــــــــا ُيَســــــــــــاِومُ   )٧٨٣(  َثَالَثــــــــــــــــــــــــٌة َدَراِهــــــــــــــــــــــــمُ : ااُهبَ نَِصـــــــــــــــــــــــ   َأْو ُرْب

يعني وما يساوهيا ويامثلها يف القيمة، فإذا رسق شيًئا يساوي ربع دينار أو 

  .ثالثة دراهم فإنه ُحيد حد الرسقة يساوي

، فاصلة وسبعة وتسعني ٢وقد سبق معنا أن الدرهم كام أمامكم يساوي 

م وربع من الذهب   .من الفضة، والدينار يساوي أربعة جرا

فإذا أردنا أن نعرف نصاب الرسقة من الفضة نرضب الثالثة يف وزن 

 ١٢ثة يطلع عندنا الدرهم فيكون عندنا اثنان فاصلة سبعة وتسعني رضب ثال

م إال قليل   .جرا

ه ربع  وإذا أردنا أن نعرف الدينار نقسم أربعة وربع نقسمها عىل أربعة؛ أل

م واحد وشيًئا يسًريا    .الدينار، نقسم الدينار الواحد عىل أربعة يطلع عندنا جرا

ًضا انتفاء الشبهة، هذا ذكره الناظم بقوله ِمْن ُدوِن  :ثم من الرشوط أ

ادرؤوا احلدود بالشبهات «: البد أن تنتفي الشبهة، وقد جاء يف احلديث ،ُشْبَهةٍ 

فاألصل أن احلدود ُتدرأ بالشبهات، وانتفاء الشبهة يف باب . »ما استطعتم

ة إذا رسقت من مال زوجها ه ال ُتقطع املرأ لوجود : ليش؟ قالوا . الرسقة مثاله أ

ا من ماله نفقًة، فإذا ما هي الشبهة؟ شبهة النفقة؛ ألهنا تستحق شيئً . شبهة

  .رسقت فهذه شبهة تسقط عنها احلد، وعىل هذا فقس
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  .َبتَْت إَِذا َما ثَ  :قال

ًضا البد من ثبوت الرسقة، وبامذا تثبت الرسقة؟ تثبت بأحد أمرين إما : أ

ٍر مرتني، قال الناظم َتْنيِ ْإلِ َتْثبُُت بِا :بشهادة عدلني، أو بإقرا ِر َمرَّ   .ْقَرا

إقراره فقط، تثبت دة مل ُيقم عليه احلد إذا كان الثبوت بفإن أقر مرة واح

فإذا شهد عدالن عىل هذه الرسقة فإنه ؛ َأْو بَِشَهاَدٍة ِمَن اْلَعْدَلْنيِ ، باإلقرار مرتني

  .ُيقام احلد

ا نقول تثبت بإقرار مرتني أو بشهادة من عدلني، إذا أقر عىل نفسه : طيب 

كم؟ ُيقبل . م رجع عن إقرارهبرسقة مليون ريال، أقر مرة واحدة ث إيش رأ

  رجوعه؟

نعم، رجوعه يسقط عنه حد الرسقة، ولكن ال يسقط عنه حقوق : نقول

ال لصاحبه ال لصاحبه ورد هذا ا   .اآلدمني، وهي ضامن هذا ا

ًضا ال: من رشوط حد الرسقة أ الك با إنسان ُرسق ماله ومل . مطالبة ا

إنا هللا وإنا إليه راجعون،ومل : لبيته وقال يطالب به ترك املوضوع وانتهى، راح

  إيش تقولون؟. يقدم شكوى ومل يطلب

: هل ُيقام احلد عىل السارق إذا قبضت عليه اجلهات املختصة؟ املذهب

  .ال، ال ُيقام حد الرسقة عىل السارق إال إذا طالب املرسوق منه بامله: يقولون

غاك هنا تركز يف القضية، الرشط ال، وليس هو مطالبة ا: وأ الك با

الك باحلد الك . مطالبة ا ال ُيقام احلد، ولو مل يطالب ا الك با فإذا طالب ا
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ال ثم قال الك طالب با اعطوين . ال أريد أن ُيقام عليه احلد: باحلد بل لو أن ا

  .فلويس وبس

 ال، املطالبة باحلد ليست رشًطا وال عالقة للاملك هبا، إنام عالقته يف: نقول

ال وهذا حمل خالف، بعض أهل العلم ال يشرتط أصًال هذا . املطالبة با

  .الرشط

طيب، هذا إًذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا 

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٦٢: رقم الدرس

ـــــْن يَ  ـــــتَ َم ْض بِالسِّ ـــــرَّ ــــــــــــَمــــــــــــاًال ُحمَ   )٧٨٤(  َتِصـــــْب غْ ِح يَ َال َع ًمــــــــــــا ِجَهــــــــــــاًرا، َوَجيِ   ْب رَّ

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــــــــْدَلْنيِ إِ ِإِمَّ ٍر َأِو اْلَع   ُدوَن َمــــــــــــــــــــــْنيِ  ءِ َحيِــــــــــــــــــــــقُّ لِْلَجــــــــــــــــــــــَزا   )٧٨٥(  ْقَرا

ـــــُيْصـــــَلُب بَ   )٧٨٦(  ْقَتــــــــــُل َفَقاتِــــــــــٌل َمــــــــــْع َأْخــــــــــِذ َمــــــــــاٍل يُ  ـــــْع ـــــْي ُي   َهـــــُل ُجيْ َرى َال ُد َك

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احل مد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثاين والستون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن حد قطاع 

  .الطريق

  :حد قطاع الطريققال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف باب 

ـــــْن يَ  ـــــتَ َم ْض بِالسِّ ـــــرَّ ــــــــــــَمــــــــــــاًال ُحمَ   )٧٨٤(  َتِصـــــْب غْ َالِح يَ َع ًمــــــــــــا ِجَهــــــــــــاًرا، َوَجيِ   ْب رَّ

ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــا بِ ـــــــــــــــــــــــْدَلْنيِ إِ ِإِمَّ ٍر َأِو اْلَع   ُدوَن َمــــــــــــــــــــــْنيِ  ءِ َحيِــــــــــــــــــــــقُّ لِْلَجــــــــــــــــــــــَزا   )٧٨٥(  ْقَرا

ـــــُيْصـــــَلُب بَ   )٧٨٦(  ْقَتــــــــــُل َفَقاتِــــــــــٌل َمــــــــــْع َأْخــــــــــِذ َمــــــــــاٍل يُ  ـــــْع ـــــْي ُي   َهـــــُل ُجيْ  َرى َال ُد َك

تني ة األوىل: الكالم يف حد قطاع الطريق عن مسأ رشوط إقامة : املسأ

  :ال يتم حد قطاع الطريق وال ُيطبق حده إال بالرشوط اآلتية. هذا احلد

. التعرض بالسالح، يعني باختصار حتى تتضح الصورة: الرشط األول

مية قطاع الطريق هي عصابات مسلحة تستهدف أخذ أموال الناس، م ا هو حرا
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يرسقون خفية، ال، عيني عينك، مسلحني ويتعرضون للناس بالسالح، ادفع 

  .هات فلوسك، هذا هدفهم، هدفهم هو األموال

بة هو التعرض بالسالح، أما َمن : فالرشط األول أن يتحقق وصف احلرا

ينزل ويأخذ أموال الناس وليس معه أي سالح، فهذا ال ُيعترب من قطاع 

  .التعرض بالسالح: لرشط األولإًذا ا. الطريق

ال جماهرة ال رسقة، أما إذا كان هذه : الرشط الثاين أن يكون ذلك ألخذ ا

العصابات معهم سالح لكن يدخلون البيوت خفية يرسقون خفية، فهؤالء 

  .ليسوا من قطاع الطريق، ُيطبق فيهم حد الرسقة وليس حد قطاع الطريق

آلن إذا قلنا واهللا هذا فالن قاطع ا. ثبوت اجلرم عليهم: الرشط الثالث

ال جماهرة   .طريق يتعرض للناس بالسالح بأخذ ا

: طيب هل ثبت عليه هذا اجلرم؟ بامذا يثبت هذا اجلرم؟ يثبت بأحد أمرين

ر قاطع الطريق عىل نفسه، أو بشهادة عدلني رجلني   .إما بإقرا

ره أو ثبت بشهادة عدلني فإنه ُيقام عليه   . هذا احلد فإذا ثبت احلد بإقرا

ة الثانية ما هي عقوبة قاطع الطريق؟ عقوبته تتنوع؛ . وهي العقوبة: املسأ

، األصل يف هذا الباب هو قول  تارًة جيب القتل والصلب، أن ُيقتلوا أو ُيصلبوا

َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض {: اهللا عز وجل َّ اِرُبوَن ا ِذيَن ُحيَ ُء الَّ َام َجَزا إِنَّ

ِْدهيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو ُينَْفْوا ِمَن فَ  َع َأ َساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو ُتَقطَّ

ائدة[} اْألَْرضِ    ].٣٣: ا
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ًضا، وهذا يف حق قاطع الطريق  فعندنا قد تكون عقوبته القتل والصلب أ

ال عقوبته يُ  ال، فإذا قتل وأخذ ا قتل وُيصلب حتى يشتهر إذا قتل وأخذ ا

  .أمره، ُيصلب ُيعلق عىل مكان حتى يشتهر أمره

ويف بعض األحوال ُيقتل من غري صلب، وهذه يف صورة قاطع الطريق إذا 

ًضا ال، سيأيت أ   .قتل ومل يأخذ ا

أن ُتقطع يده ورجله، يده : النوع الثالث من العقوبة.. والصورة الثالثة

واحد، وهذه يف صورة قاطع الطريق إذا أخذ  اليمني ورجله اليرسى يف مقامٍ 

ال، ومل يقتل   .ا

بعة بعة والعقوبة الرا أن ُينفى من األرض، وهذه يف صورة : احلالة الرا

  .قاطع الطريق إذا خاف السبيل لكنه مل يأخذ ماًال وال قتل نفًسا

د؛ بأال ُيرتك يأوي إىل بلدٍ    .وإيش معنى ُينفى من األرض؟ ُيرشَّ

 :م عن قطاع الطريق، وهلذا قال الناظم جزاه اهللا خًريا ووفقههذا هو الكال

ْض بِالسِّ تَ َمْن يَ   تَِصْب غْ يَ ، هذا الرشط األول تذكرونه؟ التعرض بالسالح ؛َالِح َعرَّ

ًما ِجَهاًراَماًال ُحمَ  ال جماهرة؛ رَّ   .يغتصب، شوف أخذ ا

ًماَماًال ُحمَ  :وقّيد الناظم هنا، قال ا، مال حيرم عليه أخذه، يعني ماًال حمرتمً ؛ رَّ

أما لو فعل هذا ألخذ ماله هو ممن رسقه أو نحو ذلك، هذا ال ينطبق عليه 

بة، إنام ينطبق عىل َمن كان يأخذ ماًال حمرتًما   .وصف احلرا

  .جماهرًة كام قلنا ؛ِجَهاًرا :قال
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ا بِ  ْب َوَجيِ  :ما هي األمور التي يثبت هبا هذا احلد؟ قال ٍر َأِو إِ ِإِمَّ   .اْلَعْدَلْنيِ ْقَرا

  .إما بإقراره أو بشهادة عدلني: كام بينا هذا يف ثبوت اجلرم، قلنا

ء  ؛ُدوَن َمْنيِ  ءِ َحيِقُّ لِْلَجَزا  ء دون مني؟ يعني يثبت اجلزا يعني إيش حيق للجزا

يثبت بدون شك؛ إذا أقر أو . وهذا احلد يثبت من غري شك، مني يعني شك

  .شهد العدالن بذلك

  .ْقتَُل َفَقاتٌِل َمْع َأْخِذ َماٍل يُ  :الما هي العقوبة؟ ق

ال فإنه ُيقتل . هذا النوع األول الذي ُيقتل وُيصلب قاتل قتَل مع أخِذ ا

يعني ُيقتل أوًال ثم ُيصلب ؛ َهُل ُجيْ َرى َال ُد َكْي يُ عْ ُيْصَلُب بَ  ْقتَُل يُ  :قال. وُيصلب

يعني ُيصلب ؛ ، حتى ُيرى وال جيهليعني بعد القتل ُيصلب: تله، بعدُ بعد ق

  .حتى يشتهر أمره

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا نواصل أحكام قطاع الطريق يف 

ه وصحبه أمجعني   .الدرس القادم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٦٣: رقم الدرس

ـــــــــــــــالِ  َ ْ ـــــــــــــــُدوِن َأْخـــــــــــــــِذ ا ـــــــــــــــٌل بِ   الَحــــــــــــــــــــــْصــــــــــــــــــــــلُبُه بِ نَ ْقَتــــــــــــــــــــــُل، َال يُ   )٧٨٧(  َوَقاتِ

ـــــــــــــاِل ِمـــــــــــــَن النِّ  َ ْ ـــــــــْن ُدوِن َقْتـــــــــٍل ُحـــــــــقَّ لِْلِعَقـــــــــاِب   )٧٨٨(  َصـــــــــــــاِب َوآِخـــــــــــــُذ ا   :ِم

ـــــــــــقْ تُ  ـــــــــــ ىَطـــــــــــُع ُيْمنَ ـــــــــــىَكفِّ ــــــــَذاًبا َأْحــــــــَرى  )٧٨٩(  ِه َواْليُْرسَ ــــــــِه َمًعــــــــا َع   ِمــــــــْن ِرْجلِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم ع ىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس الثالث والستون بعد 

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

  .عقوبة قاطع الطريق

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــُدوِن َأْخـــــــــــــــ ـــــــــــــــالِ َوَقاتِـــــــــــــــٌل بِ َ ْ   الَحــــــــــــــــــــــْصــــــــــــــــــــــلُبُه بِ نَ ْقَتــــــــــــــــــــــُل، َال يُ   )٧٨٧(  ِذ ا

ـــــــــــــاِل ِمـــــــــــــَن النِّ  َ ْ ـــــــــْن ُدوِن َقْتـــــــــٍل ُحـــــــــقَّ لِْلِعَقـــــــــاِب   )٧٨٨(  َصـــــــــــــاِب َوآِخـــــــــــــُذ ا   :ِم

ـــــــــــقْ تُ  ـــــــــــ ىَطـــــــــــُع ُيْمنَ ـــــــــــىَكفِّ ــــــــَذاًبا َأْحــــــــَرى  )٧٨٩(  ِه َواْليُْرسَ ــــــــِه َمًعــــــــا َع   ِمــــــــْن ِرْجلِ

ايض قلنا إن عقو بة قاطع الطريق تارًة تكون نحن سبق معنا يف الدرس ا

ال، كام ذكره الناظم يف الدرس  القتل والصلب وهذا يف حق َمن؟ قتل وأخذ ا

ايض   .ا
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طيب َمن قتل ومل يأخذ ماًال، قتَل لكنه ما حصل فلوًسا، أو جاءته أي 

ه قتل ومل يأخذ ماًال، فام عقوبته؟ نقول : أحداث أو مدامهة أو يشء، الشاهد أ

  :وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله. ن غري صلٍب عقوبته القتل م

ـــــــــــــــالِ  َ ْ ـــــــــــــــُدوِن َأْخـــــــــــــــِذ ا ـــــــــــــــٌل بِ   الَحــــــــــــــــــــــْصــــــــــــــــــــــلُبُه بِ نَ ْقَتــــــــــــــــــــــُل، َال يُ   )٧٨٧(  َوَقاتِ

ال، ال نصلبه؛ يعني ُيقتل من غري صلب   .هذا بالنسبة للقاتل بدون أخذ ا

  .بأي حاٍل من األحوال ال ُيصلب

ال ومل يقتل، ما حكمه؟ : الثالث ُتقطع يده اليمنى ورجله : قلناَمن أخذ ا

  :اليرسى يف مقام واحد، وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله

ـــــــــــــاِل ِمـــــــــــــَن النِّ  َ ْ ـــــــــْن ُدوِن َقْتـــــــــٍل ُحـــــــــقَّ لِْلِعَقـــــــــاِب   )٧٨٨(  َصـــــــــــــاِب َوآِخـــــــــــــُذ ا   :ِم

ـــــــــــقْ تُ  ـــــــــــ ىَطـــــــــــُع ُيْمنَ ـــــــــــىَكفِّ ــــــــَذاًبا َأْحــــــــَرى  )٧٨٩(  ِه َواْليُْرسَ ــــــــِه َمًعــــــــا َع   ِمــــــــْن ِرْجلِ

ال ومل يقتل، إًذا آخذ ا ال من النصاب، شوف قيّد الناظم هنا إذا أخذ ا

ال الذي يبلغ نصاب الرسقة: قال   .إذا أخذ ا

اِل ِمَن النِّ  َ ْ ال الذي أخذه يبلغ  ؛َصاِب َوآِخُذ ا يعني البد أن يكون ا

ال درًمها، نحن قلنا ه أخذ من ا نصاب الرسقة : نصاب الرسقة، فلو فرضنا أ

ذا أخذ درًمها جهاًرا، هل ُتقطع يده اليمنى ورجله اليرسى؟ ثالث دراهم، ه

  .ال، ال ُتقطع إال إذا كان ما أخذه قد بلغ النصاب: قالوا 
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اِل ِمَن النِّ  :قال َ ْ ال ولكنه مل ؛ِمْن ُدوِن َقتْلٍ  َصاِب َوآِخُذ ا يعني هو أخذ ا

يده ؛ هِ َكفِّ  ىُع ُيْمنَ طَ قْ تُ  :ما هو عقابه؟ قال. يستحق العقاب؛ ُحقَّ لِْلِعَقاِب ، يقتل

ى، اليمنى من مفصل الكف   جيد؟. رجله اليرسى؛ ِمْن ِرْجلِهِ  َواْليُْرسَ

ُتقطع اليوم اليد وبكرة رجله، ال، : يف مقاٍم واحد، يعني ما تقول ؛َمًعا

ُتوضع يف الزيت املغيل أو نحو : ُتقطع كلها يف مقام واحد، وُحتسم، يقولون

  .ى ال يؤدي إىل هالكهذلك مما يقطع تدفق الدم حت

فهذا هو عذابه ؛ َعَذاًبا َأْحَرى، يعني يف مقام واحد ؛ِمْن ِرْجلِِه َمًعا :قال

  .األحرى به الذي يستحقه

نكمل إن شاء اهللا بالنسبة َملن مل يقتل ومل يأخذ ماًال، فهذا ُينفى من 

اهللا األرض كام سيأيت معنا إن شاء اهللا يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل 

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٦٤: رقم الدرس
ــــــــْن َملْ  ــــــــاًال َنفْ ُيِصــــــــْب  َم ــــــــنُ ًســــــــا َوَال َم   يِف

  

  َتِفــــــــــــينْ وُبــــــــــــوا َقْبـــــــــــَل َقــــــــــــْبٍض يَ تُ َفـــــــــــِإْن يَ   )٧٩٠(

ــــــــــَي ُتْســــــــــَتَحّق    ــــــــــاِس َفْه ــــــــــوَق النَّ   إِالَّ ُحُق

  

  َأْهلَِهـــــــــــــــــــا إِالَّ بَِعْفـــــــــــــــــــِو اْملُْســـــــــــــــــــَتِحّق  ِيفِ   )٧٩١(

  َقـــــــــْوٌم ُأوُلـــــــــو َشـــــــــْوَكٍة اْذ َمـــــــــا َخَرُجـــــــــوا   

  

ــــــــــْد َعَرُجــــــــــوا ْإلِ َعــــــــــَىل ا  )٧٩٢( ــــــــــْبَهًة َق ــــــــــاِم، ُش   َم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

بع والست ائتني يف رشِح النظم اجليل يف الفقه هذا الدرس الرا ون بعد ا

احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن توبة قطاع الطريق ثم عن تعريف 

  .البغاة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة الكالم عن قطاع الطريق
ــــــــْن َملْ  ــــــــاًال َنفْ ُيِصــــــــْب  َم ــــــــنُ ًســــــــا َوَال َم   يِف

  

  نَْتِفــــــــــــيْبٍض يَ وُبــــــــــــوا َقْبـــــــــــَل َقــــــــــــتُ َفـــــــــــِإْن يَ   )٧٩٠(

ــــــــــَي ُتْســــــــــَتَحّق    ــــــــــاِس َفْه ــــــــــوَق النَّ   إِالَّ ُحُق

  

  َأْهلَِهـــــــــــــــــــا إِالَّ بَِعْفـــــــــــــــــــِو اْملُْســـــــــــــــــــَتِحّق  ِيفِ   )٧٩١(

  :قتال أهل البغي  
  َقـــــــــْوٌم ُأوُلـــــــــو َشـــــــــْوَكٍة اْذ َمـــــــــا َخَرُجـــــــــوا 

  

ــــــــــْد َعَرُجــــــــــوا ْإلِ َعــــــــــَىل ا  )٧٩٢( ــــــــــْبَهًة َق ــــــــــاِم، ُش   َم

اطع الطريق، قبل ما نذكر توبة قاطع نبدأ بالنسبة لتوبة ق. هؤالء هم البغاة  

ايض  ايض، نحن يف الدرس ا اه يف الدرس ا الطريق  هنا الناظم ذكر ما بدأ

ًضا، قال   .يفِ نُ ًسا َوَال َماًال َنفْ ُيِصْب  َمْن َملْ  :ويف الذي قبله أ
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يعني قاطع الطريق إذا مل يصب نفًسا، مل يقتل،و مل يأخذ ماًال فعقوبته النفي 

ُينفى من األرض؛ بأن ُيرشدوا ؛ يفِ نُ ًسا َوَال َماًال َنفْ ُيِصْب  َمْن َملْ  :، قالمن األرض

  .فال ُيرتكون يأوون إىل بلد

  نَْتِفيوُبوا َقْبَل َقبٍْض يَ تُ َفِإْن يَ  :ثم انتقل إىل قضية توبة قاطع الطريق

فهذا يثبت . أن يتوب بعد القدرة عليه: احلالة األوىل: توبة قاطع الطريق

إين تبُت اآلن، : احلد وال يسقط عنه يشء، بعد ما ُقبض عليه وُقدر عليه قالفيه 

  .ال يسقط عنه احلد، وال يسقط عنه أي يشء من العقوبات: نقول

ا تائب : طيب إذا تاب قبل القدرة عليه، جاء تائًبا نادًما وسلم نفسه، قال أ

  .قبل أن ُيقدر عليه

قوق اهللا عز وجل فإهنا تسقط، بالنسبة حل: احلكم األول: فهذا له حكامن

وحقوق اهللا معناها العقوبات اليل هي احلدود، فحق اهللا عز وجل وهو احلد 

  .ُينفى من األرض عىل ما سبق ذكره يسقط عنه، فال ُيقتل وال ُتقطع يده، وال

لكن حقوق الناس ال تسقط، حقوق العباد ال تسقط بالتوبة، حتى لو تاب 

ا لو كان قد أخذ شيئًا من أموال الناس فإنه جيب قبل القدرة ما تسقط، وهلذ

  .عليه ضامنه ألصحابه ورده ألهله

كذلك إذا كان قد قتَل فإن القصاص يثبت عليه لكن يكون احلق فيه 

إن طالبوا به وجب، وإن مل يطالبوا به أو ساحموا عنه أو طلبوا . ألولياء الدم

ولياء الدم، وأما احلد الدية وجب الدية فيكون هنا احلق حق خاص وهو حق أ
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الذي سبق ذكره، هناك قلنا ُيقتل حدا من غري مطالبة أولياء الدم، لكن هنا إذا 

. أسقطنا القتل حدا يبقى القتل لكنه حقٌّ خاص إن طالب به أصحابه ُنفذ

  الحظتم الفرق بني األمرين؟

فيذه، قد يكون القتل حدا، فهذا القتل حدا حقٌّ هللا عز وجل البد من تن

وليس متوقًفا عىل مطالبة احلد، وأما القتل قصاًصا، فهذا حقٌّ خاص، املطالبة 

  .فيه ألولياء الدم، إن طالبوا به فإنه ينفذ وإال فال

ة اليل هي التوبة، قال   .نَْتِفيوُبوا َقْبَل َقبٍْض يَ تُ َفِإْن يَ  :قال الناظم يبني هذه املسأ

، السلطات تقبض عليهم قبل ُعلم من ذلك أهنم لو تابوا بعد القبض

القدرة عليهم، فإن تابوا قبل القبض عليهم، قبل القدرة عليهم، ينتفي عنهم 

حق اهللا عز وجل، وُعلم من ذلك أهنم إن تابوا بعد القدرة عليهم ال ينتفي عنه 

  .يشء

إال حقوق الناس، فهي ُتستحق، يعني حقوق الناس ال تسقط : ثم قال

  .بالتوبة

يعني تبقى ثابتة وهي حق ثابت ال يسقط  ؛النَّاِس َفْهَي ُتْسَتَحّق  إِالَّ ُحُقوَق 

  .بالتوبة

كام قلنا مثل فإن عفا املستحق ؛ إِالَّ بَِعْفِو اْملُْسَتِحّق  َأْهلَِها ِيفِ  َفْهَي ُتْسَتَحّق  :قال

  .القصاص أو األموال، فإهنا تبقى حقا ألصحاهبا مستحقة هلم
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ام لو عفى أولياء الدم عن القصاص أو صاحب احلق إذا عفى أو سامح ك

ال فإنه يسقط بعفوه، وال يسقط بالتوبة املجردة ال عن ا   .عفى صاحب ا

ننتقل بعد ذلك إىل باٍب آخر وهو قتال أهل البغي، ونريد أن نتعرف عىل 

أن : أوصاف البغاة، الناظم ذكر أوصافهم، الوصف األول يف أوصاف البغاة

شوكة ومنعة، عندهم قوة، عندهم امتناع، مجاعة يكون هؤالء البغاة هلم 

مسلحة مثًال عندهم قوة وقدرة، فهؤالء البغاة الذي كان هلم شوكة ومنعة، هذا 

  .هو الوصف األول

ه لو حصل بغي من قبل واحد أو اثنني  وُعلم من اشرتاط هذا الوصف أ

  . ليس هلم شوكة، فهؤالء ال ينطبق عليهم وصف البغاة

ن أوصاف البغاة أهنم خيرجون عىل اإلمام، خيرجون عىل الوصف الثاين م

ال، يعني حرامية أو لصوص، ال،  ويل األمر، لكن خروجهم ألجل أخذ ا

  .هؤالء خيرجون عىل اإلمام بتأويل سائغ، عندهم شبهة أو تأويل سائغ

  .فهؤالء هم البغاة

 البغاة هم طائفة عندهم قوة وقدرة عىل اخلروج عىل: إًذا نخلص ونقول

اإلمام، خرجوا عىل اإلمام بتأويالت سائغة، يعني عندهم شبهات وأشياء هبا 

بتأويل : هم خمطئون ولكن هلا كام يقول أهل العلم. إهنا صحيحة: نظر، ال نقول

سائغ، فهؤالء البغاة ليس حكمهم كحكم قطاع الطريق، ليس فيهم حد، لكن 

  .البغاةُيقاتلون وسيأيت معنا بعض األحكام املتعلقة بقتال 
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هذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل 

ه وصحبه أمجعني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٦٥: رقم الدرس
  اٌة ُحـــــــــــــــــقَّ َأْن يرُ َاَســـــــــــــــــُلوا َغـــــــــــــــــَفُهـــــــــــــــــْم بُ 

  

وا ُحــــــــــــــــــــقَّ َأْن يُ   )٧٩٣(   َقــــــــــــــــــــاَتُلوا َفــــــــــــــــــــِإْن َأَرصُّ

  ْلَجــــــــــــــِريِح َأْو َمــــــــــــــْن َأْدبــــــــــــــرَ َاَال َقْتــــــــــــــَل لِ   

  

ــــــــــِذي   )٧٩٤( َراِري َوالَّ   َرىا َيــــــــــًعــــــــــوْ طَ َأِو الــــــــــذَّ

ــــــــــــــــــــــــــــ     ُعــــــــــــــــــــــــــــمُّ إِْتَالًفــــــــــــــــــــــــــــا َوَال  يَ َام َوَال بِ

  

ــــــــــــــِدَال غْ َأْن يُ   )٧٩٥( ، َفاْع قُّوا ــــــــــــــَرتَ ــــــــــــــوا َأْو ُيْس   نَُم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه ومَ  ن احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الدرس اخلامس والستون بعد 

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن  ا

  .أحكام التعامل مع البغاة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر تعريف البغاة، وذكر وصفهم
  اٌة ُحـــــــــــــــــقَّ َأْن يرُ َاَســـــــــــــــــُلوا َغـــــــــــــــــَفُهـــــــــــــــــْم بُ 

  

وا ُحــــــــــــــــــــقَّ َأْن يُ   )٧٩٣(   َقــــــــــــــــــــاَتُلوا َفــــــــــــــــــــِإْن َأَرصُّ

  َال َقْتــــــــــــــَل لِْلَجــــــــــــــِريِح َأْو َمــــــــــــــْن َأْدبــــــــــــــرَ َا  

  

ــــــــــِذي   )٧٩٤( َراِري َوالَّ   َرىا َيــــــــــًعــــــــــوْ طَ َأِو الــــــــــذَّ

ــــــــــــــــــــــــــــ     ُعــــــــــــــــــــــــــــمُّ إِْتَالًفــــــــــــــــــــــــــــا َوَال  يَ َام َوَال بِ

  

، َفاْعــــــــــــــدِ غْ َأْن يُ   )٧٩٥( قُّوا ــــــــــــــَرتَ ــــــــــــــوا َأْو ُيْس   َال نَُم

هذا الدرس يتكلم عن مجلة من أحكام البغاة، نحن عرفنا يف الدرس   

ايض َمن هم البغاة، وعرفنا أن البغاة هم قوٌم هلم شوكة ومنعة خيرجون عىل  ا

  .اإلمام بتأويٍل سائغ

ما الواجب جتاه هؤالء؟ وما األحكام املتعلقة هبم؟ وكيف نتعامل معهم؟ 

ه ُيرشع : أول حكم من أحكامهم لإلمام قبل مقاتلتهم أن يراسلهم، أ
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هم ما الذي تنقمونه؟ فإذا ادعوا شبهة كشفها، وإذا ادعوا مظلمًة أزاهلا، : ويسأ

، يعني أن يرجعوا إىل الطاعة وأرصوا عىل اخلروج عىل اإلمام، فإنه  وا فإن أ

  :ينتقل إىل اخلطوة الثانية ويقاتلهم، وهلذا قال الناظم

إن أرصوا بعد مراسلتهم ومناقشتهم وكشف شبهاهتم ف ،ُحقَّ َأْن يرُ َاَسُلوا 

ُحقَّ َأْن  :ورفع املظلمة إن ُوجدت، أرصوا عىل اخلروج فإهنم ُيقاتلون، قال

وا ُحقَّ َأْن يُ  يرُ َاَسُلوا    .َقاَتُلوا َفِإْن َأَرصُّ

كيف . طيب، إذا قاتلهم اإلمام ورأى قتاهلم، ال ُجيهز عىل جرحيهم

  ُيقاتلون؟

ال ُجيهز عىل جرحيهم، يعني ال ُيعاملون معاملة جهاد : نقول: أول يشء

الكفار، فاجلريح منهم خالص عاجز ما بيقاتل وال بيقدر خيرج وال يسوي 

  .يشء، ال ُجيهز عليه، ال ُيقتل

يعني ما تشمي ورا . ال ُيتبع املدبر: طيب َمن أدبر منهم وهرب؟ قال لك

  .املدبر وتقتله

  .ا ال ُيقتلال، املدبر الذي هرب استستلم هذ

ما ُتسبى ذرارهيم، ما هم كفار : كذلك من األحكام املتعلقة بقتال البغاة

ًضا، ال  وال هم مرشكني، ال ُتسبى ذرارهيم وال ُتسبى نساؤهم من باب أوىل أ

  .ُتسبى النساء وال الذرية، ما ُيؤخذون سبي، وُجيعلون عبيد، ال
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. الطاعة فال ُيقتل أن َمن رجع منهم عن: كذلك من أحكام قتال البغاة

وب وأستغفر من فعيل،  ا رجعُت إىل طاعة اإلمام وأ واحد قال خالص أ

  واضح؟. ورجعُت إىل الطاعة وبايع اإلمام، ال ُيقتل، ما هو كافر

؛ َأْو َمْن َأْدبرَ َا َال َقْتَل لِْلَجِريِح  :وهذا الذي ذكره الناظم يف البيت الثاين، قال

ًضا ال ُيقتل املدبر منهم َراِري، أ ًضا ال ُتقتل ذرارهيم وال ُتسبى؛ َأِو الذَّ يعني . أ

قتل الذراري هذا ما فيه إشكال إهنا ال ُتقتل حتى يف قتال الكفار، مر معنا أن 

  .الذراري الصبيان ال ُيقتلون، لكن هنا حتى ال ُيسبون

  :كذلك ال ُيقتل َمن رجع إىل الطاعة، قال

الطاعة لإلمام، ويرجع عن معصيته وخروجه  الذي يرى؛ َرىا يَ عً وْ طَ َوالَِّذي 

فهذا ال ُيقتل، كذلك من أحكام البغاة أهنم ال ُيقاتلون بام يعم اإلتالف به، ما 

ترمي عليهم قنابل متوهتم، وال منجنيق، وال ُحترق بيوهتم، وال ُهتدم عليهم 

  .البيوت، ال ُيقاتلون بام يعم اإلتالف به

هلم، وال ُيسرتق ال . كذلك ال غنيمة وال اسرتقاق غنيمة فيهم، ال ُتغنم أموا

  .نساؤهم وال الصبيان وال املجانني منهم وال غري ذلك

الرق ال يثبت إال يف قتال الكفار، وهؤالء خمطئون أخطأوا بال شك يف 

  .خروجهم ولكن ال يكفرون بذلك



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١١١٩  

يعني احرص عىل العدل، والحظ األحكام كلها هذه ؛ َفاْعِدَال  :قال الناظم

عىل العدل، هؤالء خرجوا وظلموا وبغوا لكن ليس معنى هذا أهنم  مبنية

  .معاملة الكفار، وهذا من عدل الرشيعة

هذا ما يتعلق بقتال البغاة، وإن شاء اهللا عز وجل نكمل بقية املسائل يف 

ه  هذا النظم يف الدرس القادم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٦٦ :رقم الدرس
ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــيَام َملْ  ُب َوَجيِ   َيـــــــــــــــــِردْ  التَّْعِزيـــــــــــــــــُر فِ

  

َعــــــــــاِيص إِْن ُوِجــــــــــدْ   )٧٩٦( ــــــــــدٌّ َلــــــــــُه ِمــــــــــَن اْملَ   َح

هُ    ْأِديــــــــــــــــــــُب َأْي بِنِْقَمــــــــــــــــــــةِ : َوَحــــــــــــــــــــدُّ   التَّ

  

  َيــــــــــــةِ ْبِس، َال بِنَْحــــــــــــِو َحْلــــــــــــِق ِحلْ َكــــــــــــاْحلَ   )٧٩٧(

  ـيِن ِمـــــَن اْلـــــِن الـــــدِّ َمـــــْن َكـــــاَن ُمْرَتـــــدا َعـــــ  

  

ـــــــــــ  )٧٩٨( ـــــــــــَبْس، يُ ـ ـــــــــــعْ ُمَكلَِّف اْملُْخَتـــــــــــاِر ُحيْ   َزْل َت

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السادس والستون بعد ا

اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن باب رشِح النظم 

  .التعزير ثم عن الردة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــ ـــــــــــــيَام َملْ  ُب َوَجيِ ـــــــــــــُر ِف ـــــــــــــِردْ  التَّْعِزي َعـــــــاِيص إِْن ُوِجـــــــدْ   )٧٩٦(  َي   َحـــــــدٌّ َلـــــــُه ِمـــــــَن اْملَ

هُ    َيــــــــةِ َال بِنَْحــــــــِو َحْلــــــــِق ِحلْ  ْبِس،َكــــــــاْحلَ   )٧٩٧(  التَّْأِديـــــــــــــــُب َأْي بِنِْقَمـــــــــــــــةِ : َوَحـــــــــــــــدُّ

  :حكم املرتد
  ـيِن ِمـــــَن اْلـــــَمـــــْن َكـــــاَن ُمْرَتـــــدا َعـــــِن الـــــدِّ 

  

ـــــــــــ  )٧٩٨( ـــــــــــَبْس، يُ ـ ـــــــــــعْ ُمَكلَِّف اْملُْخَتـــــــــــاِر ُحيْ   َزْل َت

م، التعزير واجب، قال الناظم وفقه اهللا    بالنسبة للتعزير أهيا اإلخوة الكرا

  .التَّْعِزيرُ  ُب َوَجيِ  :تعاىل

لكن هذا الوجوب أوًال له رشوط، فام هي . ر ما حكمه؟ واجبإًذا التعزي

  رشوط التعذير؟
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أن يكون التعزير يف معصية، أما : الرشط األول: التعزير له ثالثة رشوط

  .األمور املباحة فال ُيعذر اإلنسان فيها

  .أن يكون التعزير يف معصية ال حد فيها وال كفارة: األمر الثاين

  .تكون يف هذه املعصية، الحد وال كفارة أال: إًذا الرشط الثاين

بة، فهذه ُيطبق  أما املعايص التي فيها حدود الرسقة ورشب اخلمر واحلرا

  .فيها احلد وال ُيعزر فيها

ما يكون التعزير . أن يكون بغري حمرم وال مثلة: الرشط الثالث يف التعزير

ف عورته أمام فال ُتكشف مثًال، ُيعذر وُتكش. بيشء حمرم وال بيشء فيه مثلة

  .ال؛ ألن كشف العورة حمرم: هذا تعزير نقول: الناس، ُيقال

فمن أجل ذلك نقول هذه . ال يكون التعزير بحلق اللحية، هذا مثلة وحمرم

  .رشوط التعزير

هو التأديب، ولكن هل املقصود هنا التأديب : ما تعريف التعزير؟ التعزير

ديب هنا التأديب بالعقوبة والزجر، بمعنى الرتبية والتعليم؟ ال، املقصود بالتأ

يعني ُيؤدب بالرضب مثًال، رضب أو باحلبس أو نحو ذلك، وهذا ما ذكره 

هذا وجوب التعزير، لكن ما رشوط هذا ؛ التَّْعِزيرُ  ُب َوَجيِ  :الناظم يف قوله

مما ال : اإًذا يكون التعزير فيام مل يرد فيه حد، قلن؛ َحدٌّ َلهُ  َيِردْ  فِيَام َملْ  :التعزير؟ قال

  .حد فيه وال كفارة
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التعذير يكون إيش؟ يف معصية، أما األمور املباحة ما : قلنا ؛ِمَن اْملََعاِيص 

  .ُيعّذر فيها

يعني إن حصل، إذا ُوجد من شخٍص هذا اجلرم،  ؛ِمَن اْملََعاِيص إِْن ُوِجدْ 

  .يعني هذه املعصية التي ال حد فيها، فإنه ُيعذر عليها

هُ وَ  :ما تعريفه؟ قال  َأْي بِنِْقَمةِ ، التأديُب . يعني تعريفه: حده؛ التَّْأِديُب : َحدُّ

  .بْسِ َكاْحلَ 

إن املقصود هنا بالتعزير التأديب، ما هو : املقصود الناظم يقول لك

بالعقوبة،  التأديبالتأديب الرتبية والتعليم، ليس التأديب الرتبية والتعليم، ال، 

هُ  :قال بِْس، َكاْحلَ ، كاحلبس مثًال أو كالرضب أو كاجللد؛ نِْقَمةِ التَّْأِديُب َأْي بِ : َوَحدُّ

إن الرشط : فإن حلق اللحية حمرم وفيه مثلة، وهلذا قلنا؛ يَةِ َال بِنَْحِو َحْلِق ِحلْ 

  .يَةِ َال بِنَْحِو َحْلِق ِحلْ ، ثالث أن يكون بغري حمرم وال مثلةال

  .رشوط حد الردةثم انتقل إىل الكالم عن حكم املرتد، وذكر الناظم هنا 

املرتد . حصول الردة، وهي الكفر بعد اإلسالم: ُيشرتط يف حد الردة أوًال 

  .هو الذي يكفر بعد إسالمه

إًذا ما حقيقة الردة؟ هي الكفر بعد اإلسالم، وهلذا تنتبه إىل أن الكافر 

كافر أصيل وهو الذي ما سبق له أن أسلم، مل يسلم أصًال، وكافر مرتد : نوعان

كفر بعد إسالمه، فحد الردة يثبت فيمن كفر بعد إسالمه، وإنام  وهو الذي
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يثبت يف الكفر وليس يف املعايص؛ ألن بعض الناس ال يميز مما هو كفر مما هو 

  .معصية، فيغلو ويكفر بام ليس بكفر

أن تكون الردة من مكلف، أما غري املكلف، فهذا ال ُيقام : الرشط الثاين

ون التمييز واملجنون هذا ال تثبت منه ردة أصًال، عليه احلد، بالنسبة للصبي د

  .حتى لو نطق بكلمة كفر أو فعَل أمًرا مكفًرا فال تثبت له الردة

وأما الصبي املميز فال ُيقام عليه حد الردة إال بعد بلوغه، إذا أرص بعد 

بلوغه عىل إيش؟ عىل ردته، فإنه ُيستتاب بعد بلوغه ثالث، فإن تاب وإال ُيطبق 

  .الردة فيه حد

فاملكره إذا ُأكره . أن يكون خمتاًرا، خيرج باملختار املكره: الرشط الثالث

اإلنسان عىل فعِل كفٍر أو عىل قول الكفر، ففعله دفًعا لإلكراه، فإنه ال ُيقام عليه 

  :حد الردة وال تثبت له الردة، وهذا ما ذكره الناظم بقوله
  ـْلـــــيِن ِمـــــَن اَمـــــْن َكـــــاَن ُمْرَتـــــدا َعـــــِن الـــــدِّ 

  

ـــــــــــ  )٧٩٨( ـــــــــــَبْس، يُ ـ ـــــــــــعْ ُمَكلَِّف اْملُْخَتـــــــــــاِر ُحيْ   َزْل َت

يرتد عن الدين،  إًذا املرتد هو الذي ؛ينِ َمْن َكاَن ُمْرَتدا َعِن الدِّ  :أول يشء، قال  

خرج به ؛ اْملُْخَتارِ ، خرج به املجنون والصبي؛ ِمَن اْملَُكلَِّف ، يكفر بعد إسالمه

  .وُيستتاب ثالًثا، فإن تاب وإال ُقتل ما عقوبته؟ ُحيبس وُيعتزل. املكره

وهذا إن شاء اهللا ما سوف نذكره يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل 

ه وصحبه أمجعني   .اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٦٧: رقم الدرس

َّــــــــــــــــــ ــــرْ قْ يُ   )٧٩٩(  إِْن َأَرصّ  مَّ ِم، ُثــــــــــــــــــاَثَالَثــــــــــــــــــَة اْألَ ــــُه َكَمــــْن َكَف ــــْيٍف، ُحْكُم ــــْل بَِس   َت

ــــــــْل  ــــــــِإْن ُقتِ ــــــــٍف، َف ــــــــْن َتَرصُّ ــــــــُع ِم ــــــــــــــــــــــــــا يَ  ءٌ َفَامُلــــــــــــــــــــــــــُه ِيفْ   )٨٠٠(  ُيْمنَ ــــــــــــــــــــــــــْل نْ إَِلْينَ   َتِق

ـــــا اْألَْصـــــُل ِيفِ  ـــــْريَ َم ـــــلٌّ َغ ـــــاِم ِح َع   َكـــــــــَام فِيـــــــــِه ُحمْ  مُ َبـــــــــَت التَّْحـــــــــِريْ َقـــــــــْد ثَ   )٨٠١(  الطَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن احل مد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السابع والستون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن حد الردة 

ة يف كتاب األطعمة، وهي األصل يف   . األطعمةثم عن مسأ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر أن املرتد ُحيبس وُيعتزل، قال

َّــــــــــــــــــ ــــرْ قْ يُ   )٧٩٩(  إِْن َأَرصّ  مَّ ِم، ُثــــــــــــــــــاَثَالَثــــــــــــــــــَة اْألَ ــــُه َكَمــــْن َكَف ــــْيٍف، ُحْكُم ــــْل بَِس   َت

ــــــــْل  ــــــــِإْن ُقتِ ــــــــٍف، َف ــــــــْن َتَرصُّ ــــــــُع ِم ــــــــــــــــــــــــــا يَ  ءٌ َفَامُلــــــــــــــــــــــــــُه ِيفْ   )٨٠٠(  ُيْمنَ ــــــــــــــــــــــــــْل نْ إَِلْينَ   َتِق

  :األطعمة

ـــــا اْألَْصـــــُل ِيفِ  ـــــْريَ َم ـــــلٌّ َغ ـــــاِم ِح َع   َكـــــــــَام فِيـــــــــِه ُحمْ  مُ َبـــــــــَت التَّْحـــــــــِريْ َقـــــــــْد ثَ   )٨٠١(  الطَّ

أن املرتد ُيستتاب : احلكم األول من أحكام املرتد: بالنسبة ألحكام املرتد

ام، قال الناظم بعد قوله ُحيبس  ه ُحيبس وُيعتزل ثالثة أ ام، كام مر معنا أ ثالثة أ

َّ  :عتزل، قالويُ    .مِ اَثَالَثَة اْألَ
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ام الثالثة ُتعرض عليه التوبة فيها، ُتكشف شبهته وُيبني له احلق  وهذه األ

  . وُيدعى إىل التوبة

، قال إذا أرص عىل ذلك بعد االستتابة ثالث ؛ إِْن َأَرصّ  مَّ ثُ  :طيب، إذا أرصَّ

ام، فإنه ُيقتل بالسيف إن مل يتب، قال الناظم ُيقتل ؛ َتْل بَِسيٍْف قْ يُ  َأَرصّ  إِنْ  مَّ ثُ  :أ

، نسأل اهللا السالمة والعافيةبالسيف، ُيقتل مرتًدا، كاف   .ًرا

ه كفر ه يأخذ مجيع أحكام الكفار؛ أل ًضا أ . وهذا املرتد من أحكامه أ

يعني األحكام . خالص مثله مثل الكفار يف مجيع األحكام إال ما نبينه هنا

عن سائر الكفار هي التي نبينها هنا، وما عدا  اخلاصة باملرتد التي خيتلف فيها

ه كسائر الكفار، واضح؟ وهلذا قال الناظم ُحْكُمُه َكَمْن  :ذلك فإن األصل أ

  .َكَفرْ 

يعني مثًال الكفار األصليني ال جيب قتلهم، قد يكونوا مستأمنني أو 

ال  معاهدين أو نحو ذلك، بخالف املرتد فإنه ُيقتل حدا، كذلك الكافر األصيل

ُيمنع من الترصف يف ماله، بل ماله ِمْلٌك له، وال ُيمنع من الترصف فيه، 

  .بخالف املرتد فإنه ُيمنع من ترصٍف 

بع؛ أن املرتد ُيمنع من الترصف يف ماله طيب بعدما . إًذا هذا هو احلكم الرا

منعناه من الترصف يف ماله، إن تاب إىل اهللا عز وجل ورجع إىل اإلسالم، رجع 

ال إ ال يف ملكه، وإْن ُقتل ومل يرجع، ُقتل مرتًدا كافًرا نسأل اهللا ا ليه، وبقي ا
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ه إذا مات . السالمة والعافية، فامله يفء إلينا ينتقل هذا هو احلكم اخلامس؛ أ

  .والعياذ باهللا عز وجل عىل الكفر، فامله يفء ُيرصف يف مصالح املسلمني

يعني إىل بيت مال املسلمني، وُيرصف يف  ؛تَِقْل نْ إَِليْنَا يَ  ءٌ َفَامُلُه ِيفْ  :قال

  .مصالح املسلمني

  .ينتقل إلينا. يعني إىل املسلمني: إَِليْنَا

: التنبيه األول: هذا ما يتعلق بأحكام املرتد، وهنا ننبه إىل تنبيهني مهمني

إىل خطورة الترسع يف احلكم عىل الناس بالردة، هذا أمٌر ال ُيرجع فيه إىل 

ف، فإن املرتد هو الذي يكفر بعد إسالمه، أو يعيص أو يفجر األهواء والعواط

أو يفسق؛ ألن بعض الناس قد حيكمون عىل الشخص بالكفر بفعله ألشياء 

ليست مكفرة، وليس هذا حمل بسط املكفرات، وإن كان أهل العلم يف الكتب 

املطولة يذكرون مجلًة من املكفرات هنا يف باب حكم املرتد، ويفرقون بني 

ف كثرية من األفعال، يف أشياء معاص، وفيه أشياء كبائر، وفيه أشياء كفر أصنا

ر فيها ما يدخله اجلهل خمرج من امللة، وحتى األشياء التي ُحيكم فيها بالكف

  .والتأويل

كر وجود اهللا  وهلذا مراتب، منها أشياء ال يمكن أن جيهلها أحد، كَمن أ

ك أشياء قد ُيقبل فيها عذر اجلهل واهللا معذور باجلهل، هنا: عز وجل، ال تقول

حلديث العهد باإلسالم، مثل ما مر معنا فيمن يستحل اخلمر، يرشب اخلمر 

كر معلوًما : ويقول إهنا مباحة لواحد يستحل اخلمر بعد علمه بتحريمها، هذا أ
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ا أرفض : هي حالل، قال: من الدين بالرضورة، لكن مستحلة، يعني قال أ

كن إنسان حديث عهد بإسالم وجاهل وكذا، هذا حرم الرشع بتحريمها، ول

أمره خمتلف وال ُحيكم بكفره، وال ُيطبق عليه حتى احلد كام سبق معنا، حد 

  .اخلمر

ة حد الردة أن اإلنسان حينام يسمع هذا الكالم : األمر اآلخر يف مسأ

هيم عليه  ينبغي أن يسأل اهللا عز وجل الثبات عىل اإلسالم، وإذا كان إبرا

، وهو ]٣٥: إبراهيم[} )٣٥(َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اْألَْصنَاَم { :  قالالسالم 

بياء اهللا بل من أويل العزم من الرسل، داعية التوحيد الذي كّرس  نبيٌّ من أ

هيم[} )٣٥(َواْجنُْبنِي َوَبنِيَّ َأْن َنْعُبَد اْألَْصنَاَم { : األصنام، قال ، ]٣٥: إبرا

  !فكيف بغريه؟

نبغي لإلنسان أن يسأل اهللا الثبات، وال يثق بنفسه ثقة تامة، بل جيعل ي

، وكان »يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا عىل ِدينك«اعتامده عىل اهللا عز وجل، 

ون ويدعون اهللا عز وجل أن يثبتهم عىل الدين بياء يسأ   .األ

 :ننتقل بعد ذلك إىل األطعمة، وهنا وضع الناظم لنا قاعدًة، وقال لنا

، يعني األصل يف األطعمة اإلباحة وال التحريم؟ األصل  األصل يف الطعام حلٌّ

نعم، ُيستثنى غري ما قد ثبت : يف األطعمة اإلباحة، وهل ُيستنثى؟ نقول

  .التحريم فيه حمكًام؛ يعني ما عدا ما جاء فيه دليل حمكم بالتحريم
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دليل خاص عىل إًذا إذا جاءنا طعام ليس فيه دليل عىل التحريم، وليس فيه 

هذا . اإلباحة، فإن األصل احلل واإلباحة، أما ما جاء فيه دليل فنحكم بتحريمه

خالصة باب األطعمة، وسيفصل الناظم إن شاء اهللا عز وجل هذه القاعدة يف 

ه وصحبه  الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس( :يوم - ٢٦٨: رقم الدرس
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــْن ُحمَ مٍ َفِم   ُس ِجــــــــــــــــــــــــــَدٌم َونَ : رَّ

  

ــــــــــــــــاَوُكــــــــــــــــلُّ ِذي َنــــــــــــــــ  )٨٠٢( ــــــــــــــــَرتِ ا يَ ٍب ِهبَ   ُس ْف

ـــــــلُّ ِذي اْملِْخَلـــــــِب ِمـــــــْن      ، َوَمـــــــاْريٍ َطـــــــَوُك

  

ــــــــــــــــِه َأْمــــــــــــــــٌر َأِو النَّ   )٨٠٣(   َمــــــــــــــــىْنتَ ْهــــــــــــــــُي ابَِقْتلِ

ــــــــــــــــــــُل اِجليْ    ــــــــــــــــــــَتْخَبُث َوآكِ ــــــــــــــــــــِة، َواْملُْس   َف

  

ـــــــــــــــــــــــٍة، َوَعـــــــــــــــــــــــْريٌ َخيْ َوذُ   )٨٠٤( ـــــــــــــــــــــــُث و َمَرضَّ   ُب

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف الفقه  فهذا هو الدرس الثامن والستون بعد ا

ه سبق معنا يف احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عام حيرم من األ طعمة؛ أل

ايض أن األصل يف األطعمة اإلباحة   .الدرس ا

  لكن ما هي املحرمات يف باب األطعمة؟ 

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــْن ُحمَ مٍ َفِم   ُس ِجــــــــــــــــــــــــــَدٌم َونَ : رَّ

  

ــــــــــــــــاَوُكــــــــــــــــلُّ ِذي َنــــــــــــــــ  )٨٠٢( ــــــــــــــــَرتِ ا يَ ٍب ِهبَ   ُس ْف

ـــــــلُّ ِذي اْملِْخَلـــــــِب ِمـــــــْن      ، َوَمـــــــاْريٍ َطـــــــَوُك

  

ــــــــــــــــِه َأْمــــــــــــــــٌر َأِو النَّ   )٨٠٣(   َمــــــــــــــــىْنتَ ْهــــــــــــــــُي ابَِقْتلِ

ــــــــــــــــــــُل اِجليْ    ــــــــــــــــــــَتْخَبُث َوآكِ ــــــــــــــــــــِة، َواْملُْس   َف

  

ـــــــــــــــــــــــٍة، َوَعـــــــــــــــــــــــْريٌ َخيْ   )٨٠٤( ـــــــــــــــــــــــُث َوُذو َمَرضَّ   ُب

قال اهللا عز . حيرم الدم: ما هي املحرمات يف باب األطعمة؟ أول يشء  

ُم {: وجل ْيَتُة َوالدَّ َمْت َعَليُْكُم اْملَ ائدة[} ُحرِّ لك حيرم النجس، فال كذ]. ٣: ا

ُقْل َال َأِجُد ِيف َما ُأوِحَي {جيوز تناول النجاسات؛ ألن اهللا عز وجل علل حتريم 
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هُ  ًما َعَىل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إِالَّ َأْن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو َحلَْم ِخنِْزيٍر َفِإنَّ رَّ  إَِيلَّ ُحمَ

عام[} ِرْجٌس    .لتحريم بكونه رجس، فعلل ا]١٤٥: األ

: كذلك حيرم كل ذي ناب من السباع يفرتس به، وقد جاء هذا يف احلديث

يعني خلينا نأخذ .. مثل الكلب، الذئب. »هنى عن كل ذي ناٍب من السباع«

حيرم مثًال رشب البول، حيرم تناول رشب الدم؛ ألن : مثاًال عىل النجس، نقول

  .الدم نجس

ع؛ مثل الثعلب، ومثل الذئب، ومثل كذلك حيرم كل ذي ناب من السبا

  .الكلب

كذلك حيرم كل ذي خملب من الطري؛ مثل النرس، والصقر، فقد جاء النهي 

  .عن كل ذي خملٍب من الطري يصيد به

  .كذلك ما ُأمر بقتله، وما ُهني عنه قتله

مخس فواسق ُيقتلن يف «: ما ُأمر بقتله مثل الغراب، قد جاء يف احلديث

فهذه . »ر منها الغراب واحلدأة، والكلب العقور، والعقرباحلل واحلرم، وذك

ه ُأمر بقتلها   .ال جيوز أكلها أل

كذلك ما ُهني عن قتله، اليشء . وال يمكن أن ُيؤكل اليشء إال بعد قتله

ه ما يمكن أن . الذي جاء النهي يف الرشع عن قتله ال جيوز أكله ليش؟ أل

  .ناوله إال إذا قتلتهتتناول وهو منهي عن قتله، ال يمكن أن تت
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ُأمر بقتله، فدل عىل حتريم األكل؛ ألن األمر بقتله إتالف له، ما ُأمر : األول

  .بزكاته، ُأمر بقتله

مٍ َفِمْن ُحمَ  :وهذا هو الذي ذكره الناظم وفقه اهللا تعاىل بقوله هذا  ؛َدمٌ : رَّ

ما له ناب من  كل؛ ُس ْفَرتِ ا يَ ٍب ِهبَ اَوُكلُّ ِذي نَ ؛ هذا النجس، ُس جِ َونَ ، الدم

من الطري يصيد  كل ذي خملب؛ ْريٍ طَ َوُكلُّ ذِي اْملِْخَلِب ِمْن  :السباع، يفرتس به، قال

يعني ما انتمى له هني عن ؛ َمىْنتَ ْهُي اَأِو النَّ ، ما ُأمر بقتله؛ يعني بَِقْتلِِه َأْمرٌ  َوَما، به

  .قتله

ا حيرم من الطعام كذلك مم. إًذا انتمى قتله إىل النهي، يعني ُهني عن قتله

نات كثرية تأكل اجليف، مثل الغراب  آكل اجليف، ما يأكل اجليف، هناك حيوا

  .يأكل اجليف

كذلك املستخبث، واملستخبث هنا هل املستخبث أي أحد يستخبث أي 

يشء يصري حرام؟ بعض الناس يستخبث الطيبات، له ذوٌق خاص، ال، 

زل الكتاب  املقصود ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب؛ ألن اهللا عز وجل أ

ُم َعَلْيِهُم اْخلََبائَِث {: وفهمه العرب وقال يف كتابه رِّ يَِّباِت َوُحيَ } َوُحيِلُّ َهلُُم الطَّ

  ].١٥٧: األعراف[

. طيب، ما يعتربه العرب الذين نزل عليهم القرآن من اخلبائث فإنه حمرم

  واضح؟
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، قال الناظم ةٍ  :كذلك ما كان مرضا كل يشء مرض، رضر حمقق، ؛ َوُذو َمَرضَّ

يمكن إنه يرض إذا : يعني رضر حقيقي حاصل، أما اليشء الذي واهللاِ يقولوا 

  .أكثرت منه، ال، املقصود ما يتحقق رضره

ألن احلامر منه . العري هو احلامر، واملقصود هنا احلامر األهيل؛ َوَعْريٌ  :كذلك

احلامر األهيل، وليس  محار أهيل ومنه محار وحيش، واملقصود بالتحريم هنا هو

ٍة، َوَعْريٌ َخيْ  :ر الوحيش، قالاحلام   .ُبُث َوُذو َمَرضَّ

يعني محار خيبث، واحلامر الذي خيبث هو احلامر األهيل وليس احلامر 

ز أكله   .الوحيش، أما احلامر الوحيش فقد جاءت األدلة التي تدل عىل جوا

املسائل املتعلقة هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، وإن شاء اهللا نواصل بعض 

  .باألطعمة يف الدرس القادم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممدٍ 
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٦٩: رقم الدرس

ــــــــــــــــــاِح  َوُكــــــــــــــــــلُّ َمــــــــــــــــــاِئيٍّ  ــــــــــــــــــٍة َوضــــــــــــــــــْفد  )٨٠٥(  ِمــــــــــــــــــَن اْملَُب ْ  ٍع،َال َحيَّ   َســــــــــــــــــاِح ِمت

ِــــــــَني وا يِّ َوَمــــــــا ِمــــــــَن احلَــــــــ   ْكُمـــــــــــــُه َكَمْيتِـــــــــــــِه َقـــــــــــــِد اْســـــــــــــَتَقّل َفحُ   )٨٠٦(  َفَصــــــــْل نْ ُأ

َلــــــــــــــٌة َحتْــــــــــــــ ــــــــــــــَجالَّ ى النَِّجَســـــــــــــــــــا  )٨٠٧(  َبَســــــــــــــاُحتْ  ىُرُم َحتَّ ـــــــــــــــــــذَّ ـــــــــــــــــــًة َال َتَتَغ   َثَالَث

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو ا لتاسع والستون بعد ا

نات  رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن حيوا

ة اجلاللة ة ما ُقطع من احليوان وهو حي، ثم مسأ هذه ثالثة . البحر ثم عن مسأ

  .مسائل يف األطعمة، نتكلم عنها يف هذا الدرس إن شاء اهللا

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــــــــاِح  َوُكــــــــــــــــــلُّ َمــــــــــــــــــاِئيٍّ  ــــــــــــــــــٍة َوضــــــــــــــــــْفد  )٨٠٥(  ِمــــــــــــــــــَن اْملَُب ْ  ٍع،َال َحيَّ   َســــــــــــــــــاِح ِمت

ِــــــــَني وا َوَمــــــــا ِمــــــــَن احلَــــــــيِّ    َفُحْكُمـــــــــــــُه َكَمْيتِـــــــــــــِه َقـــــــــــــِد اْســـــــــــــَتَقّل   )٨٠٦(  َفَصــــــــْل نْ ُأ

َلــــــــــــــٌة َحتْــــــــــــــ ــــــــــــــَجالَّ ى النَِّجَســـــــــــــــــــا  )٨٠٧(  َبَســــــــــــــاُحتْ  ىُرُم َحتَّ ـــــــــــــــــــذَّ ـــــــــــــــــــًة َال َتَتَغ   َثَالَث

ة األوىلثالثة مسائل يف نات البحر:  األطعمة، املسأ   .حيوا

نات البحر كلها إال  نات البحر اإلباحة، جيوز تناول حيوا األصل يف حيوا

نات، ما هي هذا االستثناء؟ األول . الضفدع: والثاين. احلية: ثالثة حيوا

  .التمساح: والثالث
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نات البحر،  احلية، والضفدع، والتمساح، هذا هو املستثنى فقط من حيوا

  .ِمَن اْملُبَاِح  َوُكلُّ َمائِيٍّ  :وما عدا ذلك فهو مباح، قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ٍن مائي فهو من املباح: إًذا قاعدة : وال يدخل يف ذلك ثالثة أمور. كل حيوا

ْ  ٍع،َال َحيٍَّة َوضْفد حيوان بحري، حية، متام؟ هذا حيوان اليل هي : احلية ؛َساِح ِمت

ائي   .الثعبان ا

ًضا معروفوالض   .فدع معروف، والتمساح أ

ة ما ُقطع من احلي،  ة أخرى، وهي مسأ ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل مسأ

عندنا حيوان حي، وُقطع منه جزء، هل هذا اجلزء حالل وال حرام؟ قال لك 

  :قال الناظم. ما ُقطع من احلي فهو كميتته: قاعدة

َِني وا َوَما ِمَن احلَيِّ  ني ؛َفَصْل نْ ُأ َفُحْكُمُه َكَميْتِِه َقِد ،  يعني ُقطع وانفصل منهُأ

طيب هل معناها . ُتعطي حكم هذا املنفصل كحكم ميتة هذا احليوان؛ اْستََقّل 

ل: حالل وال معناها حرام؟ نقول فإن كان هذا احليوان ميتته مباحة فهذا . ُيفصَّ

رم، أعطيكم املقطوع مباح، وإن كان هذا احليوان ميتته حمرمة، فهذا املقطوع حم

إًذا ما ُقطع منه . السمك ميتته مباحة وال حمرمة؟ السمك ميتته مباحة: مثال

  مايش؟. وهو حي فهو مباح

نات األخرى الربية، مثًال  . التيس، الغنم، اإلبل، البقر، ميتتها حمرمة: احليوا

  .هذا هو املقصود. إًذا ما ُقطع منها وهي حية فهو حمرم

ة ثالثة وهي م ة اجلاللة، قالثم ذكر مسأ َلٌة َحتْ  :سأ   .ُرمُ َجالَّ
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ن : ما حكم اجلاللة؟ اجلاللة أول يشء ما هي اجلاللة؟ اجلاللة هي احليوا

الذي يتغذى عىل النجاسات، مثًال عندك دجاجة وطول اليوم تأكل يف 

نجاسات، أو عندك غنم وطول اليوم تأكل من النجاسات، فام احلكم يف هذه 

اجلاللة حترم إال إذا : نقول. أكلها أو حيرم أكلها جيوز: اجلاللة؟ هل نقول

ام وُتطعم الطاهر، فإذا حبسها عن النجس ثالثة  ُحبست، حتى ُحتبس ثالثة أ

ام ال تأكل إال الطاهرات فهذه تصري إيش؟ مباحةً  ام وصارت ثالثة أ عرفنا . أ

   :اجلاللة؟ عرفنا حكمها، وهو الذي ذكره الناظم بقوله

َلــــــــــــــٌة َحتْــــــــــــــ ــــــــــــــَجالَّ ى النَِّجَســـــــــــــــــــا  )٨٠٧(  َبَســــــــــــــاُحتْ  ىُرُم َحتَّ ـــــــــــــــــــذَّ ـــــــــــــــــــًة َال َتَتَغ   َثَالَث

ام ما تتغذى عىل النجاسات فإهنا تصري مباحةً    .إذا ُحبست ثالثة أ

ما يتعلق بمسائل هذا الدرس، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا هذا 

ه وصحبه أمجعني   .حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٧٠: رقم الدرس

ــــــــــــــــــــرُ َاٌب ُأُذنُ  ٌة َوَيشْ   )٨٠٨(  ُيْكــــــــــــــــــــَرُه َفْحــــــــــــــــــــٌم َوت ــــــــــــــــــــتِ يُ  ءٌ َقْلــــــــــــــــــــٌب َوُغــــــــــــــــــــدَّ   نُ نْ

ــــــــــــاْعَلمِ   )٨٠٩(  َوَواِجـــــــــــــــــــــٌب ِضـــــــــــــــــــــيَاَفٌة ِملُْســـــــــــــــــــــلِمِ    إِْن َمــــــــــــرَّ بِاْلَقْرَيــــــــــــِة يوَ ًْمــــــــــــا َف

ــــــــِه َلِزَمــــــــْك  ـــــــــــــُه َغـــــــــــــْريَ َجـــــــــــــرَ اكَ ذَ   )٨١٠(  َمــــــــا َكــــــــاَن َمْقــــــــُدوًرا َعَليْ ٍد َوَســـــــــــــُت   ْك مَ ا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشِح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس هو الدرس السبعون بعد ا

ة، احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن ما ُيكره تناوله، وعن حكم الضياف

  .ثم نتكلم عام ُتشرتط له الزكاة

  :وهي ثالث مسائل تتعلق باألطعمة، قال الناظم وفقه اهللا

ــــــــــــــــــــرُ َاٌب ُأُذنُ  ٌة َوَيشْ   )٨٠٨(  ُيْكــــــــــــــــــــَرُه َفْحــــــــــــــــــــٌم َوت ــــــــــــــــــــتِ يُ  ءٌ َقْلــــــــــــــــــــٌب َوُغــــــــــــــــــــدَّ   نُ نْ

ــــــــــــاْعَلمِ   )٨٠٩(  َوَواِجـــــــــــــــــــــٌب ِضـــــــــــــــــــــيَاَفٌة ِملُْســـــــــــــــــــــلِمِ    إِْن َمــــــــــــرَّ بِاْلَقْرَيــــــــــــِة يوَ ًْمــــــــــــا َف

  .الزكاة

ــــــــِه َلِزَمــــــــْك َمــــــــ ٍد َوَســـــــــــــاكَ ذَ   )٨١٠(  ا َكــــــــاَن َمْقــــــــُدوًرا َعَليْ ـــــــــــــُه َغـــــــــــــْريَ َجـــــــــــــَرا   ْك مَ ُت

ة األوىل يات ثالث مسائل تتعلق باألطعمة، املسأ ما : إًذا عندنا يف هذه األ

اضية ما ُيباح تناوله، وبينا أن األصل . ُيكره تناوله ذكر الناظم يف الدروس ا

ًضا ما حي ًضا، نعم هو اإلباحة، وذكر أ رم تناوله، ذكر عدة أمور مما حيرم تناوله أ

  .ذكر ما ُيكره تناوله يف هذا الدرس
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إًذا عندنا أشياء مباحة وهو األصل، وأشياء حمرمة سبق ذكرها، وأشياء 

مكروهة وهي التي تأيت معنا يف هذا الدرس، ذكر من املكروهات الفحم وهو 

وي ونحو ذلك ُيكره تناوله، كذلك معروف، الذي ُيستعمل يف إيقاد النار والش

ًبا ويأكله فهذا أمٌر مكروه، كذلك ُيكره تناول أذن  ُيكره تناول الرتاب، يأخذ ترا

  .َقْلٌب  ُيْكَرُه َفْحٌم َوترُ َاٌب ُأُذنُ  :الناظم قال. القلب

إًذا البد أن تعرف أن هذه ُتقرأ يعني موصولًة ببعضها ُأذُن قلٍب، وليس 

  .، ال، األذن ال ُيكره أكلها، وإنام ُيكره أكل أذن القلبمن الكراهة أكل األذن

  :إيش هي أذن القلب؟ هي قطعة متصلة بالقلب، نوضحها يف الفيديو هذا

هذه أذن القلب، هذه واحدة، وهذه الثانية اليل يساءلوا . السالم عليكم

عنها الفقهاء، هذه أذن القلب، يف أعىل القلب تكون، اليل كرهوها العلامء، 

  .هوا أكلهاكر

  .اإلمام أمحد يف املذهب احلنبيل: أحد األشخاص

  :العودة إىل الدرس

كذلك مما ُيكره تناوله بعد أذن القلب، ُيكره تناول الغدة، ما هي الغدة؟ 

الغدة هي قطعة حلمية تكون بني الشحم وليست متصلة باللحم األمر الطبيعي 

ن حماطة بالشحم، ويوضحه إنام تكون منفصلة عنه بني اجللد وبني اللحم وتكو

ًضا من الشيخ عبد الرمحن املطريي، وقد أفادين به وصوره  هذا الفيديو وهو أ

ه اهللا خًريا، ومها من أهل الكويت   :أخوه ماجد املطريي جزا
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  .السالم عليكم ورمحة اهللا

هذه الغدة اليل ذكروها الفقهاء، هطلعها احلني، فقهاء املذهب احلنبيل، 

ي موجودة يف أعىل الكتف، كام قال الفقهاء مثل احلبة، هذه هي ُيكره أكلها، وه

الغدة، وهذا املكان الثاين يف الفخذ من أعىل الذبيحة، هذه صغرية، هذه الثانية 

  .يف الفخذ، يف الذبيحة ستة من الغدد، وكره العلامء أكله

  :العودة للدرس

ًضا مما  يبقى. طيب، إًذا هذا هو ما ُيكره أكله أو ما ُيكره تناوله عندنا أ

تن إال إذا أدى إىل أن  ًضا اللحم إذا أ ُيكره تناوله اللحم املنتن، فُيكره تناول أ

يكون مرضا رضًرا حمققا، فإنه سبق معنا أن املرض وأن ما كان فيه مرضة فإنه 

  .حمرم

ا ُيكره تناوله، وهو الذي ذكره الناظم يف البيت األول  طيب، هذا بالنسبة 

  :يف قوله

ــــــــــــــــــــرُ َاٌب ُأُذنُ  ٌة َوَيشْ   )٨٠٨(  ُيْكــــــــــــــــــــَرُه َفْحــــــــــــــــــــٌم َوت ــــــــــــــــــــتِ يُ  ءٌ َقْلــــــــــــــــــــٌب َوُغــــــــــــــــــــدَّ   نُ نْ

ًضا اللحم املنتن   .ثم انتقل بعد ذلك إىل الضيافة، وبني حكم الضيافة. أ

  .َوَواِجٌب ِضيَاَفةٌ  :الضيافة واجبة، قال. حكمها: الضيافة أوًال 

رشوط جتب وإال فال، إًذا الضيافة واجبة لكن برشوط، إذا حتققت هذه ال

  ما هي حالة وجوهبا؟



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١١٣٩  

حالة وجوهبا أو رشط وجوهبا أن تكون للمسلم املجتاز بالقرية، : نقول

  .املسلم خرج به الذمي، فال جتب ضيافته؛ َوَواِجٌب ِضيَاَفٌة ِملُْسلِمِ  :قال

يدل عىل أن  ؛إِْن َمرَّ بِاْلَقْرَيةِ : وقوله؛ املجتاز، إِْن َمرَّ بِاْلَقْرَيةِ  :القيد اآلخر

  .املسلم الساكن يف تلك القرية ال جتب ضيافته، وإنام جتب عىل املجتاز

أن يكون ذلك يف قرية وليس يف مرص، يعني األمصار : الرشط الثالث

والعواصم الكبرية التي فيها فنادق وفيها خدمات وفيها مطاعم، وما إىل ذلك 

  .ال جتب الضيافة فيها

  .املسلم املجتاز بالقرية إًذا هذا حالة وجوب الضيافة،

ام فإهنا استحباب وليست  مدهتا؟ مدة الوجوب يوٌم وليلة، وأما ثالثة أ

   :واجبة، وهلذا قال الناظم

ــــــــــــاْعَلمِ   )٨٠٩(  َوَواِجـــــــــــــــــــــٌب ِضـــــــــــــــــــــيَاَفٌة ِملُْســـــــــــــــــــــلِمِ    إِْن َمــــــــــــرَّ بِاْلَقْرَيــــــــــــِة يوَ ًْمــــــــــــا َف

  .فاعلم هذا احلكم

ن ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل الزكاة، وذك ر أن الزكاة جتب يف احليوا

  .الربي املقدور عليه

  .احليوان الربي خيرج إيش؟ خيرج احليوان البحري فال جتب الزكاة فيه

ًضا : املقدور عليه خيرج احليوان املتوحش الذي يكون يف الربية، وحتى أ

، فإن هذا ال جتب الزكاة فيه، وسيأيت  س إذا هرب ورشد وندَّ احليوان املستأ

  .شاء اهللا يف هناية الباب ذكره إن
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د ونحوه فال جتب زكاته د، استثناء، فأما اجلرا   .كذلك غري اجلرا

د، نعم والسمك   .األمر اآلخر هو إيش؟ غري اجلرا

هذا خيرج من الرشط األول الذي ذكرناه قلنا إيش؟ ؛ ْك مَ َوَس  :وقوله

  :بقوله وأما السمك فإنه ليس بريا، وهذا الذي ذكره الناظم. احليوان الربي

ــــــــِه َلِزَمــــــــْك  ٍد َوَســـــــــــــاكَ ذَ   )٨١٠(  َمــــــــا َكــــــــاَن َمْقــــــــُدوًرا َعَليْ ـــــــــــــُه َغـــــــــــــْريَ َجـــــــــــــَرا   ْك مَ ُت

دٍ ، ما كان مقدوًرا هذا رشط نا قيدناه ؛ ْك مَ َوَس  ،هذا استثناء ؛َغْريَ َجَرا أل

  .باحليوان الربي

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملنيوعىل   . آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٧١: رقم الدرس

و ـــــــــــــــــَال   )٨١١(  ي َعـــــــاِقَال كِّ َكـــــــْوُن اْملـُــــــذَ : اُطَهـــــــُرشُ ـــــــــــــــــاٍب آِه   َوُمْســـــــــــــــــلًِام َأْو َذا كَِت

ـــــــــــــــــــــةٌ  َ ـــــــــــــــــــــ: َوآ ٍد ُكـــــــــــــــــــــلُّ ُحمَ بِيِح َغــــــــــــْريَ ِســـــــــــنٍّ   )٨١٢(  رْ َهنَـــــــــــــــــــــدَّ   َوُظُفــــــــــــرْ  َدَم الـــــــــــذَّ

ــــــِري ــــــوٍم، َم ــــــِمَيةْ  ٍء،َوَقْطــــــُع ُحْلُق َكاُة ُجمْ   )٨١٣(  َتْس ــــــــــا َفالــــــــــذَّ ــــــــــةْ إِْن َيْســــــــــُه َعنَْه   ِزَي

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو احلادي والسبع ون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن رشوط 

  .الزكاة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

و ـــــــــــــــــَال   )٨١١(  ي َعـــــــاِقَال كِّ َكـــــــْوُن اْملـُــــــذَ : اُطَهـــــــُرشُ ـــــــــــــــــاٍب آِه   َوُمْســـــــــــــــــلًِام َأْو َذا كَِت

ـــــــــــــــــــــةٌ  َ ـــــــــــــــــــــ: َوآ ٍد ُكـــــــــــــــــــــلُّ ُحمَ بِيِح َغــــــــــــْريَ ِســـــــــــنٍّ َدَم الـــــــــــ  )٨١٢(  رْ َهنَـــــــــــــــــــــدَّ   َوُظُفــــــــــــرْ  ذَّ

ــــــِري ــــــوٍم، َم ــــــِمَيةْ  ٍء،َوَقْطــــــُع ُحْلُق َكاُة ُجمْ   )٨١٣(  َتْس ــــــــــا َفالــــــــــذَّ ــــــــــةْ إِْن َيْســــــــــُه َعنَْه   ِزَي

  . رشوط الزكاة

ة : رشوط الزكاة منها رشوط تتعلق باملزكي، ومنها رشوط تتعلق بآ

  .التزكية، ومنها رشوط تتعلق بنفس الفعل وهو الزكاة والذبح

أما بخصوص رشوط املزكي فأوهلا أن يكون عاقًال، فال تصح تزكية 

  .املجنون، املجنون إذا ذبح ال حيل أكل هذه الذبيحة
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أن يكون مسلًام أو كتابيا، فأما زكاة غري املسلم وغري الكتايب : الرشط الثاين

  .يعني مثًال زكاة امللحد أو املجويس أو الوثني، فال حتل ذبيحته. فال حتصل

و :هذا ما ذكره الناظم بقولهو إًذا هذه الرشوط ؛ يكِّ َكْوُن اْملُذَ : اُطهَ ُرشُ

أن يكون : هذا الرشط األول؛ ي َعاِقَال كِّ َكْوُن اْملُذَ  :املتعلقة باملزكي، ما هي؟ قال

  .مسلًام أو كتابيا؛ َوُمْسلًِام َأْو َذا كِتَاٍب آِهَال ، وهو الرشط الثاين. َوُمْسلًِام عاقًال 

يعني أن يكون أهًال للذبح، وهذه هي األوصاف التي جتعل  ؛آِهَال  :لهوقو

  ما هي؟. املزكي أهًال 

أن يكون مسلًام أو : أن يكون عاقًال، هذا الرشط األول، والرشط الثاين

  .كتابيا فإذا حتققت كان هذا املزكي آهًال للزكاة يعني أهًال للزكاة

  .ة الزكاةثم ننتقل إىل الرشوط املتعلقة باآللة، آ

ة الزكاة أن تكون حمددة، يعني أن تكون مما يقتل بحده ال مما  ُيشرتط يف آ

فالبد أن تكون اآللة حمددة يعني حادة تقتل بحدها، وهذا . يقتل بثقله مثًال 

َةٌ  :معنى قول الناظم ٍد ُكلُّ ُحمَ : َوآ بِيِح  رْ َهنَ دَّ   .َدَم الذَّ

  .رح الذبيحة فتؤدي إىل إهنار الدمفالبد أن تكون اآللة حمددة تنهر الدم، جت

أن تكون هذه اآللة غري السن والظفر؛ ألن السن والظفر : الرشط الثاين

  .َوُظُفرْ  َغْريَ ِسنٍّ  :جاء النهي عنهام، قال الناظم

ه قال ما أهنر الدم وُذكر اسم اهللا عليه، فكل «: قد جاء هذا يف احلديث أ

  .»ليس السن والظفر
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فعندنا رشط قطع احللقوم واملريء، : بالزكاة نفسهاأما رشوط املتعلقة 

فالبد عند الذبح من قطع احللقوم وقطع ؛ ءٍ َوَقْطُع ُحْلُقوٍم، َمِري :قال الناظم

هو جمرى النفس، واملريء : ما هو احللقوم؟ وما هو املريء؟ احللقوم. املريء

  .هو جمرى الطعام

ئية، واملريء الذي يد احللقوم . خل منه الطعاماحللقوم ُيسمى القصبة اهلوا

تبع اجلهاز التنفيس يف كتاب العلوم، واملريء تبع اجلهاز اهلضمي، فالبد من 

ًضا زيادة عىل ذلك قطُع الودجيني لكن الرشط حلل . قطعمها، وُيستحب أ

  .الزكاة هو قطع احللقوم واملريء

  .يَةْ َتْسمِ  :التسمية عند الذبح، قال الناظم: الرشط الثاين بالنسبة للزكاة

إًذا ُيشرتط حلل الزكاة أن يسمى اهللا عز وجل عند الذبح، وهذا رشط 

للذاكر دون النايس، بمعنى أن التسمية عند الذبح رشٌط لكنها تسقط يف حالة 

النسيان، فإذا نيس أن يسمي اهللا عز وجل عند ذبِح الذبيحة فإهنا حتل، وهذا 

َكاُة ُجمْ إِْن َيْسُه َعنْهَ  َتْسِميَةْ : معنى قول الناظم ، يعني إن ينسى التسمية؛ ِزَيةْ ا َفالذَّ

َكاُة ُجمْ  ه نايس؛جمِزَيةْ َفالذَّ   .زئة، يعني الزكاة صحيحة وجمزئة؛ أل

هذا ما يتعلق برشوط الزكاة، ونواصل إن شاء اهللا يف درسنا القادم بقية 

ه املسائل يف هذا النظم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ

  .وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٧٢: رقم الدرس

ـــــــــــــــــ َواْســـــــــــــــــتِْعَجاُل بِِشـــــــــــــــــقِّ   )٨١٤(  َكــــــــــــَذا اْســــــــــــتِْقَباُل  َوُســــــــــــنَّ َتْكبِــــــــــــريٌ  َْرسِ   ِه اْألَ

ــــــــــــــٍة بِ  َ ــــــــــــــحَ َوَحــــــــــــــدُّ آ َهــــــــــــــــًة ُيــــــــــــــــ  )٨١٥(  َرىْيــــــــــــــُث َال ُي   ىرَ َوَتــــــــــــــــْرُك َهــــــــــــــــِذِه َكَرا

ــــــــــ ُعنَُقــــــــــا ًْضــــــــــا إَِىل َأْن يزَ َْهَقــــــــــا  )٨١٦(  َوَســــــــــْلُخ َمــــــــــْذُبوٍح َوَكْرسٌ   َقــــــــــْد ُكِرَهــــــــــا َأ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني  يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثاين والسبعون بعد ا

رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن مسنونات 

  .الذبح ومكروهاته

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــــ َواْســـــــــــــــــتِْعَجاُل بِِشـــــــــــــــــقِّ   )٨١٤(  َكــــــــــــَذا اْســــــــــــتِْقَباُل  َوُســــــــــــنَّ َتْكبِــــــــــــريٌ  َْرسِ   ِه اْألَ

ــــــــــــــٍة بِ  َ ــــــــــــــحَ َوَحــــــــــــــدُّ آ َهــــــــــــــــًة ُيــــــــــــــــَوَتــــــــــــــــْرُك َهــــــــــــــــ  )٨١٥(  َرىْيــــــــــــــُث َال ُي   ىرَ ِذِه َكَرا

ــــــــــ ُعنَُقــــــــــا ًْضــــــــــا إَِىل َأْن يزَ َْهَقــــــــــا  )٨١٦(  َوَســــــــــْلُخ َمــــــــــْذُبوٍح َوَكْرسٌ   َقــــــــــْد ُكِرَهــــــــــا َأ

يات يتكلم عن مسنونات الذبح، بعض أحكام الذبح  الناظم يف هذه األ

  .منها مسنونات، ومنها مكروهات، نبدأ أوًال بالسنن

  .التكبري: األول من سنن الذبح

ق معنا أن التسمية رشٌط يف حل الزكاة، أما التكبري فإنه مستحب، نحن سب

  .بسم اهللا، واهللا أكرب: فُيستحب أن يقول بعد التسمية، يقول
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بسم اهللا، ومل يذكر التكبري، أجزأ ذلك؛ ألن التكبري من : لكن لو قال

  .السنن

إىل كذلك من السنن استقبال الِقبلة حال التزكية، فيذبحها للقبلة، يوجهها 

  .القبلة، أن توجه هذه الذبيحة إىل القبلة

رس، يعني هي تكون  كذلك من السنن أن تكون الذبيحة عىل شقها األ

رس مستقبلة للقبلة، توجهها إىل القبلة   .مضجعها عىل شقها األ

ة حادة ويذبح برسعة يعني  ع القتل، تكون اآللة آ كذلك من السنن إرسا

عة، هذا أكثر إراحًة للذبيحة، وقد جاء يميض هذا السكني برسعة ويقطع برس

  .»وليحد أحدكم شفرته ولريح ذبيحته«: يف احلديث

ٍة حمددة ولكن حيد اآللة إذا حد اآللة  كذلك من األحكام أن تكون بآ

حيدها دون أن يراه احليوان، ما حيدها أمام احليوان، بل ُيكره أن حيدها أمام 

  .احليوان

إًذا األول ؛ َوُسنَّ َتْكبِريٌ  :ا الناظم يف قولهوهذه املسنونات هي التي ذكره

  .الكتبري

  .يعني أن يستقبل هبا القبلة ؛َكَذا اْستِْقَباُل 

َْرسِ بِِشقِّ  رس ؛ِه اْألَ   .مضجعها عىل الشق األ

ع القتل ؛َواْستِْعَجاُل  ع القطع، استعجال يعني إرسا   .اليل قلنا إرسا
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ٍة بِ  َ ه احليوان عند حدها، ما  أن حيد ؛َرىيُْث َال يُ حَ َوَحدُّ آ اآللة بحيث ال يرا

  .حيدها واحليوان ينظر إليه

  : ثم قال

َهًة يُ  أول مكروه من . وهذا هو الكالم عن املكروهات ؛ىرَ َوَتْرُك َهِذِه َكَرا

  .أن يوجهها إىل غري القبلة: املكروهات

َهًة يُ : نحن قلنا القبلة، وُيكره فُيكره أن يوجهها إىل غري ؛ ىرَ َوَتْرُك َهِذِه َكَرا

  .أن حيدها واحليوان يبرصه

ٍة كاّلة ة ليست حادة، نحن قلنا. كذلك ُيكره الذبح بآ من السنن : يعني آ

ٍة  ع يف القتل، وأن حيدها واحليوان ال يبرصه، أما القطع بآ استعجال واإلرسا

ًضا مكروه   .كاّلة يعني ما تقطع برسعة، غري حادة، هذا أ

احليوان قبل أن تذهق روحه، بعض ما يقطع  كذلك من املكروهات سلُخ 

  .احللقوم واملريء يبدأ علطول يف السلخ قبل أن خترج الروح متاًما

  .بعد ذلك تبدأ يف السلخ. انتظر حتى تزهق الروح متاًما: ال، نقول

تبغى تكرس الرقبة . كرس عنقه قبل زهوق روحه: كذلك من املكروهات

ما قبل زهوق الروح فيُكره كرس العنق قبل العنق كله انتظر حتى تزهق الروح، أ

َهًة يُ  :زهوق الروح، وقد ذكر الناظم هذه املكروهات بقوله   ؛ىرَ َوَتْرُك َهِذِه َكَرا

ٍة كالٍة، وُيكره ترك استقبال القبلة، أن حد اآلله بأن فيُكره ترك  يذبحها بآ

  .يوجهها إىل غري القبلة
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ــــــــــ ُعنَُقــــــــــا ًْضــــــــــا إَِىل َأْن يزَ َْهَقــــــــــا  )٨١٦(  َوَســــــــــْلُخ َمــــــــــْذُبوٍح َوَكْرسٌ   َقــــــــــْد ُكِرَهــــــــــا َأ

ُيكره سلخ املذبوح إىل أن يزهق، إىل أن تزهق روحه وخترج روحه : يقول

  .متاًما

ــــــــــ ُعنَُقــــــــــا ًْضــــــــــا إَِىل َأْن يزَ َْهَقــــــــــا  )٨١٦(  َوَســــــــــْلُخ َمــــــــــْذُبوٍح َوَكْرسٌ   َقــــــــــْد ُكِرَهــــــــــا َأ

روحه ُيكره قبل  يعني ُيكره أن يكرس عنقه إىل أن يزهق، إىل أن تزهق

  .ذلك

ــــــــــ ُعنَُقــــــــــا ًْضــــــــــا إَِىل َأْن يزَ َْهَقــــــــــا  )٨١٦(  َوَســــــــــْلُخ َمــــــــــْذُبوٍح َوَكْرسٌ   َقــــــــــْد ُكِرَهــــــــــا َأ

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واُهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٧٣: رقم الدرس

ُحــــــــــُه َكَفــــــــــى ِيفِ  ـــــــــــــــــــاْجلَ  َوِيفِ   )٨١٧(  َنْحــــــــــِو َشــــــــــاِرٍد ِجَرا   ِه َوَىف نـِــــــــــــــــــِني َذْبـــــــــــــــــــُح ُأمِّ

هُ  ـــــْيُد َحـــــدُّ ـــــاُص َمـــــا ُأِحـــــّل : الصَّ ٍش ُأِصـــــــْل   )٨١٨(  اْقتِنَ ـــــــَوحُّ ٍن ِذي َت ـــــــَوا ـــــــْن َحَي   ِم

ـــــــــْريِ  ـــــــــُدوٍر، َوَحـــــــــلَّ إِْن يَ  َوَغ ـــــــــعْ َمْق ـــــــ ِمـــــــنْ   )٨١٩(  َق َط َذابِ ـــــــَصـــــــاِئٍد إِْن َرشْ   عْ ٍح َمجَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالث والسبعون بعد ا

ل رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة مسائ

ة زكاة غري املقدور عليه، ثم الكالم عن الصيد، وجيتمع هذا  الزكاة، وهي مسأ

وهذا يف كوهنام غري مقدوٍر عىل زكاهتام، وكذلك نتكلم إن شاء اهللا عن زكاة 

  .اجلنني

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ُحــــــــــُه َكَفــــــــــى ِيفِ  ـــــــــــــــــــاْجلَ  َوِيفِ   )٨١٧(  َنْحــــــــــِو َشــــــــــاِرٍد ِجَرا   َوَىف  هِ نـِــــــــــــــــــِني َذْبـــــــــــــــــــُح ُأمِّ

  :الصيد

هُ  ـــــْيُد َحـــــدُّ ـــــاُص َمـــــا ُأِحـــــّل : الصَّ ٍش ُأِصـــــــْل   )٨١٨(  اْقتِنَ ـــــــَوحُّ ٍن ِذي َت ـــــــَوا ـــــــْن َحَي   ِم

ـــــــــْريِ  ـــــــــُدوٍر، َوَحـــــــــلَّ إِْن يَ  َوَغ ـــــــــعْ َمْق ـــــــ  )٨١٩(  َق ـــــــٍح َمجَ َط َذابِ   عْ ِمـــــــْن َصـــــــائٍِد إِْن َرشْ
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طيب، غري املقدور عليه من احليوانات، كيف تكون زكاته؟ بالنسبة 

د وهو املقصود أصالًة بغري املقدور عليه، فإن زكاته بجرحه يف أي للشار

  .موضٍع كان

جاء حيوان مثًال بعري أرادوا أن يذبحوه أو أن ينحروه فهرب، صاروا 

يالحقونه من هنا ومن هنا، وعجزوا عنه، عجزوا عن اإلمساك به، ما احلل؟ 

زكاته بجرحه يف أي  يرمونه بالسهام، يرمونه بالسيف، بالسكاكني، فهذا الشارد

  .موضع كان

طيب لو رموه بالسيف مثًال أو بالسكني أو بسهٍم فأصابه يف موضٍع وأدى 

إذا جرحه يف أي موضٍع . نعم: ذلك إىل موته، هل هذه زكاة رشعية؟ نقول

  .كان، فتحصل زكاته بذلك

ة وهي يمكن إدراجها يف غري املقدور عليه، يعني أدرجناها يف  فيه مسأ

ة اجلنني، كيف تكون زكاة اجلنني؟غري املق   دور عليه لتتميم الكالم، وهي مسأ

زكاة اجلنني تكون بزكاة أمه، فال يلزم يف اجلنني زكاة خاصة، يعني ال يلزم 

  .ذبحه استقالًال، بل زكاة اجلنني بزكاة أمه

ُحُه َكَفى ِيفِ  :وهذا ما ذكره الناظم يف قوله ن يعني الشارد م؛ َنْحِو َشاِرٍد ِجَرا

  .احليوان يكفي جرحه يف أي موضع كان

يكفي يف اجلنني ذبح أمه؛ ألن زكاة اجلنني بزكاة  ؛ِه َوَىف نِِني َذْبُح ُأمِّ اْجلَ  َوِيفِ 

  .أمه كام جاء هذا يف احلديث
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انتقل الناظم بعد ذلك إىل الصيد، وتكلم عن رشوط الصيد، نتعرف عىل 

  .هذه الرشوط من خالل التعريف الذي ذكره الناظم

فلو فرضنا أن احليوان الذي . حل احليوان: الرشط األول حلل الصيد

ياب، فام نستفيد من الصيد  اصطاده اإلنسان حيوان ال حيل أكله مثل ذوات األ

ياب من  ًنا مباًحا، ذوات األ حل األكل؛ ألن هذا احليوان أصًال ليس حيوا

  . ذلكالسباع أو ذوات املخالب من الطري، أو ما يأكل اجليف أو غري

ًنا متوحًشا، : الرشط الثاين حلل األكل للصيد، حلل ما ِصيد أن يكون حيوا

س، مثًال عنده يف احلظرية جمموعة من األغنام شاف الغنمة  وأما احليوان املستأ

يف آخر احلظرية فرماها باملسدس أو بالسهم، فُجرحت وماتت من ذلك، فال 

ًنا متوحًشا، بل ه ه ليس حيوا س ومقدوٌر عليهحيل أكلها؛ أل   .و حيوان مستأ

د من ذلك أن : الثالث أن يكون هذا احليوان غري مقدوٍر عليه، واملرا

اإلنسان قاعد .. احليوان املتوحش مثًال عندنا حيوان متوحش يف الربية، أصابه

، تركه ساعة، ساعتني، حتى  يصيب، فأصابه يف رجله مثًال، ثم أدركه وهو حيٌّ

ال، ال حيل بذلك، بل البد : ل هنا للصيد؟ نقولمات من ذلك اجلرح، هل حي

ه ُقدر عليه، احليوان هذا املتوحش متى ما  من إيش؟ بل البد من تزكيته؛ أل

  .صار يف متناول اليد، صار مقدوًرا عليه، فالبد من تزكيته

بع : يف الرشط الثاين. أن يكون متوحًشا أصًال، وهذا تكرار: الرشط الرا

ر لكن املقصود : وهنا قلناكونه متوحًشا، : قلنا كونه متوحًشا أصًال، هذا تكرا
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هنا التأكيد عىل أن التوحش، وصف التوحش هو بالنظر إىل األصل ال بالنظر 

س إذا توحش يعني مثل الغنم أو اإلبل إذا  إىل احلال، يعني احليوان املستأ

س وال ُيعترب متوحش؟ نقول  العربة بأصله، وهو: توحش، فهل ُيعترب مستأ

ًسا   .كونه مستأ

  . فالنظر هنا إىل أصل احليوان، ال إىل احلال التي صار إليها

َمن هم أهل الزكاة؟ . أن يكون الصائد من أهل الزكاة: الرشط اخلامس

سبق معنا، هو العاقل، هذا الرشط األول يف األهلية أهلية الزكاة أن يكون 

  . أو كتابياعاقًال، الرشط الثاين يف أهلية الزكاة أن يكون مسلًام 

هذا ما يتعلق برشوط الصيد، وقد ذكر الناظم هنا تعريف الصيد، 

هُ  :واشتمل ذلك عىل رشوط الصيد، الرشط األول قال يُْد َحدُّ حده؛ يعني  :الصَّ

  . تعريفه

هُ  يُْد َحدُّ   .اقتناص ما ُأحل، اقتناص يعني صيد ؛اْقتِنَاُص َما ُأِحّل : الصَّ

  .ألول أن يكون احليوان حالًال هذا هو الرشط ا ؛َما ُأِحّل 

شٍ    .هذا هو الرشط الثاين أن يكون احليوان متوحًشا ؛ِمْن َحيََواٍن ذِي َتَوحُّ

  .هذا هو الرشط الذي قلنا أن يكون توحشه أصليا ؛ُأِصْل 

  .خيرج به ما لو ُقدر عليه ؛َمْقُدورٍ  َوَغْريِ 

َط َذابٍِح  َقعْ َوَحلَّ إِْن يَ  حيل الصيد إذا وقع الصيد،  ؛عْ َمجَ ِمْن َصائٍِد إِْن َرشْ

  .وحصل الصيد من صائد، من شخٍص صياد يعني
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َط َذابٍِح َمجَ  إذا كان ذلك الصائد أهًال للذبح، مجع رشوط الذابح  ؛عْ إِْن َرشْ

ايض، وهي كونه عاقًال ومسلًام أو كتابيا   .التي ذكرناها يف الدرس ا

صىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واُهللا أعلم، و

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٧٤: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــــٍة َجتْـــــــــــــــــــــــــآبِ  ـــــــــــــــــــــــــمِ َ   ِمــــــــــــْن َجــــــــــــاِرٍح إِالَّ بَِكْلــــــــــــٍب َأْهبَــــــــــــمِ   )٨٢٠(  َرُح، َأْو ُمَعلَّ

ِط إِْرَســــــــــاٍل لُِكــــــــــلٍّ  ِ "َوَقــــــْوِل   )٨٢١(  َقاِصــــــــــَدا: َوَرشْ َّ   َحقــــــا َصـــــــاِئَدا" بِْســـــــِم ا

ــــــــــــِف  ــــــــــــا َحيْلِ ــــــــــــُني إِْذ َم ــــــــــــُد اْلَيِم ِ بِــــــــــــا  )٨٢٢(  َتنَْعِق   َأْو ِصــــــــــــَفاتِِه َأْو ُمْصـــــــــــــَحِف  َّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشِح النظم  بع والسبعون بعد ا احلمد هللا، هذا الدرس هو الرا

عن رشوط الصيد، ثم عن اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل 

  .املحلوف به يف اليمني

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــــــــــــٍة َجتْـــــــــــــــــــــــــآبِ  ـــــــــــــــــــــــــمِ َ   ِمــــــــــــْن َجــــــــــــاِرٍح إِالَّ بَِكْلــــــــــــٍب َأْهبَــــــــــــمِ   )٨٢٠(  َرُح، َأْو ُمَعلَّ

ِط إِْرَســــــــــاٍل لُِكــــــــــلٍّ  ِ "َوَقــــــْوِل   )٨٢١(  َقاِصــــــــــَدا: َوَرشْ َّ   َحقــــــا َصـــــــاِئَدا" بِْســـــــِم ا

ــــــــــــ ــــــــــــُد اْلَيِم ــــــــــــِف َتنَْعِق ــــــــــــا َحيْلِ ِ بِــــــــــــا  )٨٢٢(  ُني إِْذ َم   َأْو ِصــــــــــــَفاتِِه َأْو ُمْصـــــــــــــَحِف  َّ

امن والنذور   :األ

ــــــــــــِف  ــــــــــــا َحيْلِ ــــــــــــُني إِْذ َم ــــــــــــُد اْلَيِم ِ بِــــــــــــا  )٨٢٢(  َتنَْعِق   َأْو ِصــــــــــــَفاتِِه َأْو ُمْصـــــــــــــَحِف  َّ

سبق معنا أن من رشوط الصيد حل : طيب، بالنسبة لرشوط الصيد

يكون متوحًشا، وأن يكون غري مقدرو عليه، وأن احليوان، وأن من رشوطه أن 

يكون توحشه أصليا، وأن يكون الصائد من أهل الزكاة، وهو العاقل املسلم أو 

ًة حمددة، تقتل  الكتايب، وكذلك ُيشرتط فيام ُيصاد به وهي اآللة أن تكون آ

  .بحدها، أو جارحة معلمة
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هم الذي خيرق اللحم جارح معلم، اآللة املقصود باآللة املحددة مثل الس

أو جيرح، هذا هو إيش؟ الذي حيل الصيد به أما لو صادها بحجر، ليس 

ه مل يقتله  بمحدد، رمى احلجر عىل رأسها فامتت، فهذا ال حيل الصيد؛ أل

  .بمحدد

أو الصورة الثانية مو الرشط الثاين، الصورة .. الرشط الثاين أن يكون

نٍ : الثانية من صور الصيد ، مثل الصيد بالكالب أو بالصقر، أن يصيد بحيوا

. فهنا ُيشرتط أن يكون هذا اجلارح أو احليوان الذي ُيصاد به أن يكون معلًام 

ِرِح ُمَكلِّبِنيَ { ْمُتْم ِمَن اْجلََوا ائدة[} َوَما َعلَّ   ، متام؟]٤: ا

فُيشرتط أن يكون معلًام، وقد ذكر أهل العلم الضابط يف املعلم، كيف 

أن ُيسرتسل إذا : مدرب ومعلم، فيحل الصيد به؟ قالوا  نعترب هذا احليوان

  .ُأرسل، وأن ينزجر إذا ُزجر

ًضا أال يأكل إذا أمسك نات يشرتطون أ   .ويف بعض احليوا

  .وهذا يشرتطونه يف الكلب، ولكن ال يشرتطونه يف الطيور

فال  .الكلب األسود البهيم مستثنى؛ ِمْن َجاِرٍح إِالَّ بَِكْلٍب َأْهبَمِ : طيب، قال

؛ تقتل َرُح ٍَة َجتْ آبِ  :جيوز الصيد به، قال الناظم يف ذكر اآللة ما ُيصاد به، قال

نات، املعلم من الكالب أو من الطيور ؛ ِمْن َجاِرٍح  َأْو ُمَعلَّمِ بحدها؛  من احليوا

  .أو من السباع
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د، فهذا ال ُيصاد به، ث ؛إِالَّ بَِكْلٍب َأْهبَمِ  م إال بكلب أسود هبيم خالص السوا

ًضا من رشوط الصيد إرسال اآللة قاصدة، فالبد أن يكون إرسال اآللة  ذكر أ

قصًدا، ما لو رمى السهم ال يقصد الصيد، يقصد يتدرب مثًال أمامه شاخص، 

يبغى يتدرب، فرمى الشاخص فجاءت محامًة مثًال، فبدل ما يصيب الشاخص 

  أصاب محامًة، فهل حيل بذلك؟

ه مل يرسلها    :قال. قاصًداال، ال حيل؛ أل

ِط إِْرَساٍل لُِكلٍّ    .يعني إرساله لآللة أو للجارح: إِْرَساٍل لُِكلٍّ  ؛َقاِصَدا: َوَرشْ

فإذا اسرتسل اجلارح وحده، عنده كلب صيد، وراح كلب الصيد يصيد 

ه مل  من راسه، من غري أن يرسله صاحبه، فام صاده الكلب حينئذ ال حيل؛ أل

ِط إِ  :ُيرسل قصًدا، قال   .َقاِصَدا: ْرَساٍل لُِكلٍّ َوَرشْ

بسم اهللا عند : أن يقول. التسمية عند الصيد: كذلك من رشوط الصيد

ِ "َوَقْوِل  :إرسال السهم أو إرسال اجلارحة، قال الناظم َّ  ؛َحقا َصائَِدا" بِْسِم ا

ًضا رشٌط أن يقول بسم اهللا عند إرسال السهم أو عند إرسال الكلب، : وهذا أ

  .نحوهكلب الصيد أو 

امن والنذور، وتكلم هنا يف هذا الدرس  ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل األ

  عن املحلوف به، املحلوف به،ما الذي حيلف به يف اليمني؟ 
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حيلف باهللا عز وجل، أو بصفٍة من صفاته، أو باملصحف، بالقرآن أو 

 باملصحف، أما إذا حلف بغري اهللا فإهنا يمني حمرمة وال تنعقد، وال تلزم

  .الكفارة فيها لو حنث أصًال 

إًذا هذا هو ما تنعقد به اليمني أن يكون احللف باهللا عز وجل، أو بصفٍة 

واهللاِ، وريب، والرمحن، والعظيم، : من صفاته، أوب القرآن، أو باملصحف

وعزة اهللا، وجالل اهللا، : وغري ذلك من أسامء اهللا، أو بصفٍة من صفات اهللا

  .وعظمة اهللا، نعم

. أقسم بالقرآن، أقسم باملصحف، فإنه تنعقد به اليمني: رآنأو بالق

  .املقصود باملصحف هنا عند اليمني ُيقصد به القرآن

امن والنذور، قال   :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف األ

ــــــــــــِف  ــــــــــــا َحيْلِ ــــــــــــُني إِْذ َم ــــــــــــُد اْلَيِم ِ بِــــــــــــا  )٨٢٢(  َتنَْعِق   َأْو ِصــــــــــــَفاتِِه َأْو ُمْصـــــــــــــَحِف  َّ

يمني إذا كان حلفه باهللا أو بصفة من صفاته أو باملصحف إًذا تنعقد ال

واملراد هنا عندما حيلف باملصحف، يقصد بذلك ما يقصد األوراق، وإنام 

  .يقصد ما يف املصحف من كالم اهللا عز وجل وهو القرآن

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واُهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمج   .عنيوعىل آ



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١١٥٧  

  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٧٥: رقم الدرس

ـــــــِذي ُيْمِكـــــــُن ِيفِ  ــــــــــــــا َفاْقَبــــــــــــــلِ َتــــــــــــــَوَكــــــــــــــاَن ُخمْ   )٨٢٣(  اْملُْســـــــَتْقَبلِ  َعـــــــَىل الَّ   اًرا َيِمينً

ــاِر َتْلــــــــــــــــــــَزمُ  ِيفِ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــِه بِاِالْختَِي ـــــــــــــ  )٨٢٤(  ِحنْثـِـ ـــــــــــــُني ُت ـــــــــــــُث اْلَيِم ـــــــــــــاَرٌة َحيْ   مُ ْربَ َكفَّ

ـــــــــطْ إِ  ـــــــــَعـــــــــاُم َعْرشَ َســـــــــاكِِني َأِو اْل ـــــ  )٨٢٥(  ـِة اْملَ ــــــ ـــــْل ِكْسَوُة َأْو ِعْت ـــــْد ُجِع   ُق َرِقيـــــٍق َق

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشِح النظم  احلمد هللا، هذا الدرس هو اخلامس والسبعون بعد ا

  .اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن كفارة اليمني

  :هللاقال الناظم وفقه ا

ـــــــِذي ُيْمِكـــــــُن ِيفِ  ــــــــــــــا َفاْقَبــــــــــــــلِ َتــــــــــــــَوَكــــــــــــــاَن ُخمْ   )٨٢٣(  اْملُْســـــــَتْقَبلِ  َعـــــــَىل الَّ   اًرا َيِمينً

ــاِر َتْلــــــــــــــــــــَزمُ  ِيفِ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــِه بِاِالْختَِي ـــــــــــــ  )٨٢٤(  ِحنْثـِـ ـــــــــــــُني ُت ـــــــــــــُث اْلَيِم ـــــــــــــاَرٌة َحيْ   مُ ْربَ َكفَّ

ـــــــــطْ إِ  َســـــــــاكِِني َأِو اْل ـــــــــِة اْملَ ـــــ  )٨٢٥(  ـَعـــــــــاُم َعْرشَ ــــــ ـــــْل ُق رَ ِكْسَوُة َأْو ِعْت ـــــْد ُجِع   ِقيـــــٍق َق

أن يكون املحلوف به اهللا : ما رشوط وجوب كفارة اليمني؟ الرشط األول

وهذا ذكرناه يف الدرس . عز وجل أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو باملصحف

ايض   .ا

يتعلق باملحلوف عليه أن يكون أمًرا ممكًنا، فلو حلف عىل : الرشط الثاين

ن يكون احللف عىل أمٍر ممكن، ويكون هذا يف البد أ: أمٍر غري ممكن، يقولون

واهللاِ ألسافرن إىل البلد الفالين، : املستقبل، عىل أمٍر مستقبل ممكن يقول مثًال 

  .ثم مل يسافر
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ء كان يف . واهللاِ لن أسافر، ثم سافر: أو قال فهذا أمٌر مستقبل ممكن سوا

الف ما حلف اإلثبات أو يف النفي، فإذا حنث، وخالف ما حلف عىل فعله أو خ

عىل تركه، يعني فعل ما حلف عىل تركه، أو ترك ما حلف عىل فعله، فإنه حيلف 

  .وتلزمه كفارة اليمني

كذلك من الرشوط أن يكون احلالف خمتاًرا يف احللف، فلو هدده شخص 

  .فحلف ألجل أن يتقي رضهبم. نرضبك حتى حتلف: أو رضبه شخص، وقال

ره ال تنعقد يمينه، فلو حلف مكرًها ثم فهذا ليس خمتاًرا، هذا مكره، واملك

  .حنث فال كفارة عليه

ًضا أن يكون خمتاًرا يف اخلنث، إًذا خمتاًرا يف احللف وخمتاًر يف احلنث فلو . أ

واهللاِ ال أدخل بيت زيٍد، وحلف هبذه اليمني خمتاًرا لكنه : أن حلف خمتاًرا، قال

طوه يف بيت زيد، هل حنث من غري اختيار، مكرًها، فأخذه اثنني شالوه وح

ًضا ال كفارة عليه  حنث خمتاًرا؟ ال، مل يقصد احلنث، هو حنث هنا مكرًها، فأ

  .يف هذا احلنث

َعَىل الَِّذي ُيْمِكُن  :وهذا املعنى هو الذي ذكره الناظم وفقه اهللا تعاىل بقوله

  .شوف املحلوف عليه ممكن ومستقبل؛ اْملُْسَتْقَبلِ  ِيفِ 

  .كان خمتاًر يف احللف يف اليمني ؛ِمينًا َفاْقبَلِ اًرا يَ تَ َوَكاَن ُخمْ 

  .يعني اقبل يمينه التي حلفها خمتاًرا ؛اًرا َيِمينًا َفاْقبَلِ تَ َوَكاَن ُخمْ 

  . إذا حنث خمتاًرا تلزمه كفارةٌ  ؛ِحنْثِِه بِاِالْختِيَاِر َتْلَزمُ  ِيفِ 
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  :إًذا متى تلزم الكفارة؟ إذا كان خمتاًر يف احلنث، قال

اَرٌة َحيُْث اْليَِمُني تُ  َتْلَزمُ  إذا كانت هذه اليمني منعقدة، إذا عقد  ؛مُ ْربَ َكفَّ

  .اليمني ثم حنث خمتاًرا، تلزمه الكفارة

ما هي هذه الكفارة؟ الكفارة كفارة اليمني إطعام عرشة مساكني أو كسوة 

  .عرشة مساكني أو حترير رقبة، هذه الثالثة عىل التفريق

مساكني، كل يوم يطعم عرشة ما يف مشكلة، أو له أن خيتار إطعام عرشة 

يكسو عرشة مساكني ما جيزئهم يف الفرض، يعطيهم مالبس جتزئ يف الفرض، 

يعتق رقبة، يعتق جيزئ فيها سرت عورة اإلنسان يف الفرض أو حترير رقبة؛  :يعني

ما عندي ال عتق رقبة، : عبًدا، يعتق أمًة، فإذا مل نجد أي واحدة من هذه، يقول

عندي عرشة مساكني، وال عندي ما يكفيني لكسوة عرشة مساكني، فقري  وال

ام متتابعات   .معدم ما عنده هذه األموال، ينتقل إىل الصيام صيام ثالثة أ

ام متتابعات، فالبد يف كفارة  وهذا ما ذكره الناظم، شوف صيام ثالثة أ

ام الثال   .ثة متتابعةاليمني من التتابع، البد يف كفارة اليمني أن تكون األ

ه ال ُينتقل إىل الصيام إال بعد العجز عن هذه الثالث، وال  ووننبه هنا إىل أ

ام، بعض الناس يقول ا حنثُت يف يميني، راح : يبدأ علطول صيام ثالثة أ أ

ام   .أصوم ثالثة أ

. ال، الصيام ال ُينتقل إليه إال بعد العجز عن أي واحدة من هذه الثالث

ي عىل التخيري، يعني ممكن يطعم، ممكن يكسو، ممكن عتق وأما هذه الثالث فه
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ام إال بعد العجز عن هذه  رقبة بكيفه، لكن ما هو ممكن إنه يصوم ثالثة أ

اَرٌة َحيُْث اْليَِمُني تُ  َتْلَزمُ  :الثالثة، وهذا الذي ذكره الناظم قال   مُ ْربَ َكفَّ

ِة اْملََساكِنيِ طْ إِ  :ما هي الكفارة؟ قال ؛ ِكْسَوةُ َأِو الْ ، هذا واحد، َعاُم َعْرشَ

  .َقْد ُجِعْل ، عتق رقبة؛ ُق َرِقيٍق َأْو ِعتْ ، هلؤالء العرشة من املساكني

ة الصيام، وهذه الكفارة ذكرها  وسيذكر يف الدرس القادم اليل هو مسأ

َْامنُِكْم َوَلكِ {: اهللا عز وجل يف كتابه يف قوله ْغِو ِيف َأ ُ بِاللَّ َّ ْن َال ُيَؤاِخُذُكُم ا

ِة َمَساكَِني ِمْن َأْوَسِط َما  اَرُتُه إِْطَعاُم َعَرشَ َْامَن َفَكفَّ ْدُتُم اْألَ ُيَؤاِخُذُكْم بَِام َعقَّ

َّامٍ  } ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو ِكْسَوُهتُْم َأْو َحتِْريُر َرَقَبٍة َفَمْن َملْ َجيِْد َفِصَياُم َثَالَثِة َأ

ائدة[   ].٨٩: ا

ءة ابن مسعود. متتابعات: قراءة ابن مسعود َّاٍم { : قرا َفِصَياُم َثَالَثِة َأ

  .}متتابعات

  .هذا ما يتعلق بدرسنا، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٧٦: رقم الدرس
ـــــــــْق َهـــــــــِذي اْألُُمـــــــــوَر َصـــــــــاَما َمـــــــــْن َملْ    ُيطِ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َتَتابُ   )٨٢٦( ــــــــــــــــــــــــــــــــــاًعــــــــــــــــــــــــــــــــــَثَالَث َم   ا إِْلَزا

ــــــ ِيفِ    ــــــْب اْحلَ ــــــِذي َحِس ــــــاِذِب َوالَّ   الِِف اْلَك

  

ـــــــــــَلْغـــــــــــِو الْ  ِصـــــــــــْدًقا َوِيفِ   )٨٢٧( ـــــــــــِني َال َجتِ   ْب يَِم

ــــــــــــْذرُ    ــــــــــــ: النَّ ــــــــــــِف اْل ــــــــــــَن اْملَُكلَّ ٌم ِم ــــــــــــَزا   ـإِْل

  

ــــــــــــــــ  )٨٢٨( ــــــــــــــــَنفْ ُمْخَتاِر ـ   َيْســــــــــــــــَتِحّل  َملْ  َام َســــــــــــــــُه بِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السادس والسبعون بعد ا

يف رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن اليمني 

ف النذرالتي ال جتب فيها الكفارة، ثم نبدأ ب   .النذر ونعرِّ

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ـــــــــْق َهـــــــــِذي اْألُُمـــــــــوَر َصـــــــــاَما َمـــــــــْن َملْ    ُيطِ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َتَتابُ   )٨٢٦( ــــــــــــــــــــــــــــــــــاًعــــــــــــــــــــــــــــــــــَثَالَث َم   ا إِْلَزا

ــــــ ِيفِ    ــــــْب اْحلَ ــــــِذي َحِس ــــــاِذِب َوالَّ   الِِف اْلَك

  

ـــــــــــ ِصـــــــــــْدًقا َوِيفِ   )٨٢٧( ـــــــــــِني َال َجتِ   ْب َلْغـــــــــــِو اْليَِم

  :النذر  
ــــــــــــْذرُ  مٌ : النَّ ــــــــــــَزا ــــــــــــ إِْل ــــــــــــِف اْل ــــــــــــَن اْملَُكلَّ   ـِم

  

ــــــــــــــــ  )٨٢٨( ــــــــــــــــَنفْ ُمْخَتاِر ـ   َيْســــــــــــــــَتِحّل  َملْ  َام َســــــــــــــــُه بِ

امن التي ال جتب فيها الكفارة   طبًعا البيت األول الذي هو . بالنسبة لأل

  :قول الناظم
ـــــــــْق َهـــــــــِذي اْألُُمـــــــــوَر َصـــــــــاَما َمـــــــــْن َملْ    ُيطِ

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــًة َتَتابُ   )٨٢٦( ــــــــــــــــــــــــــــــــــاًعــــــــــــــــــــــــــــــــــَثَالَث َم   ا إِْلَزا
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ايض، قلناهذا تتمة لكفارة الي إطعام : مني التي ذكرناها يف الدرس ا

  .عرشة مساكني أو كسوهتم أو حترير رقبة

َمن مل يطق هذه األمور؛ يعني مل جيد ماًال، ال للعتق، وال للكسوة، وال 

  .لإلطعام، فإنه يصوم

  َمن مل يطق هذه األمور السابقة

ام ؛َثَالَثةً  َصاَما َماإِلْ ، متتابعةٍ ؛ اعً َتَتابُ ، ثالثة أ يعني التتابع فيها الزٌم ؛ َزا

ًضا واجبة   .وواجب، والكفارة أ

امن التي ال جتب فيها الكفارة   .بالنسبة لأل

ال جتب الكفارة يف احللف عىل أمٍر ماٍض كاذًبا، َمن حلف عىل أمٍر ماٍض 

م، وهذه اليمني الغموس، وليس فيها كفارة، مثل ما لو  ا كاذًبا، فهذا يأ ً عا

فهذه ال كفارة فيها، وال جيوز له . العظيم إين ما قابلُت فالًنا باألمس واهللاِ : قال

ه أمر مايض ليس فيها كفارة   .اإلقدام عىل احللف كاذًبا؛ أل

قلنا فيام سبق إنام جتب الكفارة إذا حلف عىل أمٍر مستقبل، وهذا حلف 

  .عىل أمٍر مايض

فه، يظن كذلك ال جتب الكفارة فيمن حلف يظن صدق نفسه فبان بخال

ه يعني ال ُيوجد يف البلد شخص أفقر منه، قال واهللاِ ما يف أحد أفقر مني يف : أ

ه صادق فتبني خالف ذلك، أو يظن أن زيًدا رجع من  هذا البلد، فهذا يظن أ
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ه رأى يشبه زيًدا، فظنه : السفر،قال واهللاِ إن زيد رجع من السفر، ثم تبني أ

  .هذا ال كفارة عليه: زيًدا، فنقول

امن التي ال جتب فيها الكفارة ما . كذلك لغو اليمني، لغو اليمني من األ

  هي لغو اليمني؟

لغو اليمني هي التي جتري عىل لسانه ال، يقصد فيها عقد اليمني، يقصد 

سنة كثري من الناس، يقول واهللا الناس : فيها عقد اليمني، وهذا جيري عىل أ

م لكذا، واهللا إين أزور اليوم فالن، ما تتعشى معنا الليلة، واهللاِ إن رايح اليو

ًضا  يقصد عقد اليمني، وإنام جتري عىل لسانه وال يقصد هبا عقد اليمني، فهذه أ

  .ليس فيها كفارة

  :قال الناظم
ــــــ ِيفِ  ــــــْب اْحلَ ــــــِذي َحِس ــــــاِذِب َوالَّ   الِِف اْلَك

  

ـــــــــــ ِصـــــــــــْدًقا َوِيفِ   )٨٢٧( ـــــــــــِني َال َجتِ   ْب َلْغـــــــــــِو اْليَِم

ال جتب يف احلالف الكاذب، الذي يعلم كذب : ثة أمورإًذا ال جتب يف ثال  

نفسه، وال جتب يف الذي حسب صدق نفسه، الذي حيسب صدق نفسه فبان 

م  ه إلزا ف النذر بأ بخالف ذلك، ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل النذر، فعرَّ

هذا هو . مكلف خمتار نفسه هللا تعاىل بالقول شيًئا غري الزم يف أصل الرشع

  .ذرتعريف الن
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زمه به الرشع زمنا . إًذا النذر هو أن يلزم اإلنسان نفسه بيشء ما أ الرشع أ

زم  بصيام رمضان ومل يلزمنا بصيام االثنني أو اخلميس، فهذا الشخص جاء وأ

  .هللاِ عيل نذر أن أصوم هذا االثنني: نفسه بصيام االثنني واخلميس، قال

زمَت نفسك هبذا النذر َت أ زمك؟ أ والبد أن يكون الناذر  .َمن الذي أ

مكلًفا، فال ينعقد النذر من الصبي واملجنون، وأن يكون خمتاًرا، أما لو ُأكره عىل 

هللاِ عيل نذًرا أن أفعل كذا : ترى لو ما نذرَت راح نرضبك، قل: النذر، قالوا 

وإال سوف نقتلك، إن كان ذلك التهديد من شخص قادر فال ينعقد هذا النذر؛ 

ه مكره   .أل

ًما لغريه، فهو يلزم نفسه هبذا، هللاِ واإلل م هنا إلزامه لنفسه، وليس إلزا زا

  .تعاىل، عبادة هللا سبحانه وتعاىل

  .هللا عيلَّ نذر: فالنذر يكون بالقول، يتلفظ، يقول. يلزم بالقول: بالقول

  .كام مّثلنا: شيًئا غري الزم يف أصل الرشع

واع النذر؟ هذا ما سيأيت معنا يف الدرس ا لقادم إن شاء اهللا، قال ما هي أ

  :الناظم
ــــــــــــْذرُ  ــــــــــــ: النَّ ــــــــــــِف اْل ــــــــــــَن اْملَُكلَّ ٌم ِم ــــــــــــَزا   ـإِْل

  

ــــــــــــــــ  )٨٢٨( ــــــــــــــــَنفْ ُمْخَتاِر ـ   َيْســــــــــــــــَتِحّل  َملْ  َام َســــــــــــــــُه بِ

وإن شاء اهللا عز وجل . يعني يشء غري مستحيل، يشء ممكن: َيْسَتِحّل  َملْ  َام بِ   

نبينا حممٍد، وعىل  نبني هذا يف الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٧٧: رقم الدرس

ـــــــــــــُدلُّ َوَيِصـــــــــــــح ـــــــــــــِذي َي ـــــــــــــِه الَّ   َســــــــُة َأْقَســـــــــاٍم َعـــــــــَىل َمـــــــــا َتتَِّضـــــــــْح َمخْ   )٨٢٩(  بَِلْفظِ

ُل  ـــــــــــــــــــــــــُق ِيفِ : اْألَوَّ ـــــــــــــــــــــــــريِ  اْملُْطَل ْعبِ   َواِجـــــــــــُب التَّْكِفـــــــــــريِ  )رٌ ذْ َنـــــــــــَيلَّ َعــــــــــ(  )٨٣٠(  التَّ

ــــــانِ  ــــــ: َوالثَّ ـــــــــــــُق   )٨٣١(  َجــــــاِج َواْلَغَضــــــْب ْذٌر لِلّ َن ـــــــــــــَنـــــــــــــَتْعلِي ـــــــــــــْب ُجيْ  ءٍ ْذِرِه بَِيشْ   َتنَ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشِح النظم  احلمد هللا، هذا الدرس هو السابع والسبعون بعد ا

اهللا عز وجل عن أقسام النذر، ونبدأ  اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن

بالقسمني األولني، قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة تعريف النذر، وقد 

ايض، قال   :ذكرناه كامًال يف الدرس ا

ـــــــــــــُدلُّ َوَيِصـــــــــــــح ـــــــــــــِذي َي ـــــــــــــِه الَّ   َســــــــُة َأْقَســـــــــاٍم َعـــــــــَىل َمـــــــــا َتتَِّضـــــــــْح َمخْ   )٨٢٩(  بَِلْفظِ

ُل  ـــــــــــــــــــــــــُق ِيفِ : اْألَوَّ ـــــــــــــــــــــــــريِ التَّ  اْملُْطَل   َواِجـــــــــــُب التَّْكِفـــــــــــريِ  )رٌ ذْ َنـــــــــــَعــــــــــَيلَّ (  )٨٣٠(  ْعبِ

ــــــانِ  ــــــ: َوالثَّ ـــــــــــــُق   )٨٣١(  َجــــــاِج َواْلَغَضــــــْب ْذٌر لِلّ َن ـــــــــــــَنـــــــــــــَتْعلِي ـــــــــــــْب ُجيْ  ءٍ ْذِرِه بَِيشْ   َتنَ

  : بالنسبة لقوله

نا قلنا ؛بَِلْفظِِه الَِّذي َيُدلُّ  إن النذر إنام يكون : هذا تكملٌة لتعريف النذر؛ أل

  .هللا عيل نذٌر أن أفعل كذا وكذا، فالنذر يكون باللفظ: ولباللفظ، يق

النذر مخسة أقسام، الصحيح من ؛ َسُة َأْقَساٍم َعَىل َما َتتَِّضْح َمخْ  َوَيِصح :قال

  .النذر مخسة أقسام، وستضح اآلن يف كالمنا

ه يقول: النوع األول هللا عيلَّ : النذر املطلق، واملقصود بالنذر املطلق أ

  .هللا عيلَّ نذٌر، وال يسمي شيًئا: فظ؟ أن يقولما ل. نذرٌ 
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جيب عىل هذا الناذر . حكمه أن فيه كفارة يمني: فام الواجب يف هذا؟ نقول

ر كفارة يمني: الذي قال   .هللا عيلَّ نذٌر وسكت، جيب عليه أن يكفِّ

اضية؛ عتق رقبة، أو  إيش هي كفارة اليمني؟ سبق ذكرها يف الدروس ا

أو كسوهتم، فإن مل جيد واحًدا من هذه الثالث فإنه يصوم إطعام عرشة مساكني 

ام متتابعات هللا عيلَّ نذٌر وال يذكر : هذا هو النذر املطلق أن يقول. ثالثة أ

  شيًئاز

هو الذي يقصد به : هو نذر اللجاج والغضب، وهو تعريفه: النوع الثاين

  .املنع أو احلث أو التصديق أو التكذيب

يقصد املنع منه أو احلث عليه أو التصديق أو  هو تعليق نذره عىل أمرٍ 

  . هللا عيلَّ نذٌر أن أصوم شهًرا كامًال إذا كلمُت فالنة: التكذيب، فهو مثًال يقول

واهللاِ إين ما أكلم فالن : يقول. اذا نذر؟ ليمنع نفسه من الكالم مع فالنة

راد أن يمنع نفسه من واهللاِ ال أكلم فالًنا، لكنه أ: هذا حلٌف طبًعا، إذا قال. مثًال 

  .إذا كلمُت فالًنا فعيلَّ نذر صيام شهًرا كامًال، يقصد املنع: كالم فالن، قال

ا صادق، يقول : وقد يقصد بذلك التصديق أو التكذيب، فيقصد إن أ

إذا ما كان رجع : قال. ال، ما رجع من السفر: قالوا . ترى فالن رجع من السفر

  .اإلبل من السفر فعيلَّ نذر أذبح مخس من

  .هذا النذر قصد به التصديق لقوله
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يعني صاحبه : يقولون.. فالن: وقد يقصد التكذيب بكالم غريه، فيقول

ًدا مل يمت، إذا مات هللا : قال. إن فالًنا مات: يتكلم مع صاحبه، صاحبه قال أ

  .يقصد بذلك تكذيب قول الشخص الذي أمامه. عيل نذر أذبح مخس من اإلبل

ة تعريف نذر اللجاج والغضبهذا ما يتعلق بمس   ما حكمه؟. أ

إذا كلمُت فالًنا : حكمه أن الشخص ُخيري بني فعله وكفارة يمني، إذا قال

َت خمري، بني أن تصوم شهًرا : فعيل نذر كذا وكذا، نقول لو كلمُت : قال.. أ

، ثم كلم فالًنا، نقول َت باخليار، إما أن تصوم : فالًنا فنذر عيل أن أصوم شهًرا أ

  .ًرا وتفعل ما نذرَت، أو أن تكفر عن يمينكشه

يعني تكفر كفارة يمني، فهو خمري بني هذين األمرين، وهذان النوعان من 

واع النذر مها اللذان ذكرمها الناظم بقوله   :أ

ُل  ـــــــــــــــــــــــــُق ِيفِ : اْألَوَّ ـــــــــــــــــــــــــريِ  اْملُْطَل ْعبِ   َواِجـــــــــــُب التَّْكِفـــــــــــريِ  )رٌ ذْ َنـــــــــــَعــــــــــَيلَّ (  )٨٣٠(  التَّ

مطلق يف التعبري، فال يذكر يف . النذر املطلق: واع النذرإًذا األول من أ

  .تعبريه وال يف لفظه، ال يذكر ما هو اليشء املنذور

  . عيلَّ نذرٌ : ما صيغته؟ قال

  .جتب فيه كفارة اليمني. ما حكمه؟ واجب التكفري

  : والثاين

ــــــانِ  ــــــ: َوالثَّ ـــــــــــــُق   )٨٣١(  َجــــــاِج َواْلَغَضــــــْب ْذٌر لِلّ َن ـــــــــــــَنـــــــــــــَتْعلِي ـــــــــــــْب ُجيْ  ءٍ ْذِرِه بَِيشْ   َتنَ

  ما هو؟. نذر اللجاج والغضب
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  :قال

ــــــانِ  ــــــ: َوالثَّ ـــــــــــــُق   )٨٣١(  َجــــــاِج َواْلَغَضــــــْب ْذٌر لِلّ َن ـــــــــــــَنـــــــــــــَتْعلِي ـــــــــــــْب ُجيْ  ءٍ ْذِرِه بَِيشْ   َتنَ

أن يعلق نذره بيشٍء يريد اجتنابه كام قلنا، يريد منع نفسه منه، وقد يأيت 

 ذلك يف الدرس القادم، بقصد احلث أو التصديق والتكذيب، وإن شاء اهللا نبني

ه وصحبه أمجعني   .واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٧٨: رقم الدرس

ْ َبــــــــــ اَرتِــــــــــــــــــِه َعــــــــــــــــــامَّ َعــــــــــــــــــَزمْ َوَبــــــــــــــــــ  )٨٣٢(   فِْعــــــــــِل َمــــــــــا اْلَتــــــــــَزمْ ْنيَ َفْليََتَخــــــــــريَّ   ْنيَ َكفَّ

ـــــُث  ـــــا ُأِحـــــّل ا: َوالثَّالِ ـــــِل َم ـــــْذُر بِِفْع ـــــاِين  ٍء،َكَأْكـــــِل َيشْ   )٨٣٣(  لنَّ   َأِحـــــْل  َذا َعـــــَىل الثَّ

ــــعُ  بِ ا ــــا اْنَحَظــــرْ : َوالرَّ ــــِل َم ــــْذُر بِِفْع ـــــــــــــ َء،َفـــــــــــــَال َوَفـــــــــــــا  )٨٣٤(  النَّ   َذرْ َنـــــــــــــْر إِْذ َوْلُيَكفِّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشِح النظم  احلمد هللا، هذا الدرس هو الثامن والسبعون بعد ا

اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن نذر املباح ونذر 

ع النذر وا بع من أ   .املعصية، ومها النوع الثالث والرا

قال الناظم وفقه اهللا تعاىل، وهذا البيت األول يتعلق بنذر اللجاج 

  :والغضب، قال

ْ َبــــــــــ اَرتِــــــــــــــــــِه َعــــــــــــــــــامَّ َعــــــــــــــــــَزمْ َوَبــــــــــــــــــ  )٨٣٢(   فِْعــــــــــِل َمــــــــــا اْلَتــــــــــَزمْ ْنيَ َفْليََتَخــــــــــريَّ   ْنيَ َكفَّ

نذر اللجاج والغضب نذٌر : قلنا. هذا بالنسبة لنذر اللجاج والغضب

يقصد به منع نفسه أو حثها أو التصديق أو التكذيب، فهو خمٌري بني فعِل ما 

، وكلم فالًنا، نقول: نذره، قال ت : هللا عيل نذر إذا كلمُت فالًنا أصوم شهًرا أ

 :ر عن يمينك، قالكفِّ إما أن تفعل ما التزمته، تصوم الشهر أو تُ : يارينبني خ

اَرتِِه َعامَّ َعَزمْ َوبَ    .يعني كفارة يمني عن هذا النذر؛ ْنيَ َكفَّ

ايض النذر  ع، عرفنا يف الدرس ا وا ثم بعد ذلك انتقل الناظم إىل بقية األ

جاج والغضب وأن فيه فيه كفارة يمني، ونذر الل: املطلق هللاِ عيل نذر، قلنا
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كفارة يمني أو فعل ما نذره، ثم النوع الثالث وهو الذي معنا يف هذا الدرس 

  .النذر املباح

طيب . هللا عيل نذر إين أرشب عصري برتقال اليوم: يقول: النذر املباح

َت : عصري الربتقال مباح، فهل جيب عليه أن يرشب عصري الربتقال، نقول أ

ليمني، إما تروح ترشب عصري الربتقال بالعافية أو تكفر خمري بني فعله وكفارة ا

  .هذا يف نذر املباح، ُخيري بني فعل هذا اليشء املباح أو كفارة اليمني. كفارة يمني

بع ينذر معصية والعياذ باهللا، فهذا ال ُخيري، هذا ال جيوز . النذر املحرم: الرا

 عيل نذر أرشب اخلمر، هللا: الوفاء به، وتلزمه كفارة يمني، ما جيوز واحد قال

خالص ما جيوز يرشب اخلمر، ما ينفعه هذا النذر، وال جيوز له أن يرشب 

  .اخلمر، لكن جيب عليه أن يكفر كفارة يمني

  :الثالث اليل هو نذر مباح ذكره الناظم، قال

ـــــُث  ـــــا ُأِحـــــّل : َوالثَّالِ ـــــِل َم ـــــْذُر بِِفْع ـــــاِين  ٍء،َكَأْكـــــِل َيشْ   )٨٣٣(  النَّ   َأِحـــــْل  َذا َعـــــَىل الثَّ

  .يعني شيًئا حالًال مباًحا: ما ُأحل 

ـــــُث  ـــــا ُأِحـــــّل : َوالثَّالِ ـــــِل َم ـــــْذُر بِِفْع ـــــاِين  ٍء،َكَأْكـــــِل َيشْ   )٨٣٣(  النَّ   َأِحـــــْل  َذا َعـــــَىل الثَّ

 َذا َعَىل الثَّاِين  :قال. أكل الفول مثًال، هللا عيل نذر إين آكل فول ؛ءٍ َكَأْكِل َيشْ 

و النوع الثالث أحله عىل النوع الثاين نذر اللجاج يعني هذا النذر الذي ه ؛َأِحْل 

والغضب، وإذا أحلناه يف احلكم عىل النوع الثاين فقد سبق معنا يف النوع الثاين 

ه ُخيري بني فعله وكفارة اليمني   .أ
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  .إًذا النوع الثالث وهو نذر املباح كذلك، ُخيري بني فعله وكفارة اليمني

بِعُ  :قال ا يعني بفعِل ما َحُرم، إن حرض يعني ؛ ِفْعِل َما اْنَحَظرْ النَّْذُر بِ : َوالرَّ

بِعُ  :حرم، املحظور هو املحرم، قال ا ال ؛ ءَ َفَال َوَفا النَّْذُر بِِفْعِل َما اْنَحَظرْ : َوالرَّ

؟ ال، ما جيوز لك أن تفعل املحرم،  جيوز له الوفاء، ينذر شيًئا حمرًما ويويفِّ

  .املحرم حمرم

  .إًذا ال جيوز الوفاء وتلزمه كفارٌة عن نذره؛ َذرْ نَ ْر إِْذ َوْليَُكفِّ  َء،َفَال َوَفا :قال

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٧٩: رقم الدرس

ٍر َنــــــــــ: َخاِمُســــــــــَها ــــــــــَربُّ   اِز َأْو َتْعلِيِقـــــــِه، َكـــــــِإْن َوَصـــــــْل جَ ِإنْ ــــــــ  )٨٣٥(  ـَمــــــــــَع اْلــــــــــْذُر َت

ـــــــــــــــِدي ُفـــــــــــــــَالٌن َفَعـــــــــــــــَيلَّ َصـــــــــــــــْومُ  ـــــــــــــــــْذِر ِفيـــــــــــــــــِه َحـــــــــــــــــْتمُ   )٨٣٦(  ِعنْ   َوَفـــــــــــــــــاُؤُه بِالنَّ

ـــــــ ْ ـــــــُني ُحْكـــــــِم الرشَّ ـــــــــْوِل ِيفِ   )٨٣٧(  َمـــــــْع إِْلـــــــَزامِ  عِ َتْبِي ـــــــــِه َوَفْصـــــــــُل اْلَق   َصـــــــــامِ اْخلِ  بِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشِح النظم ا حلمد هللا، هذا الدرس هو التاسع والسبعون بعد ا

اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن نذر التربر، وعن 

واب القضاء ببيان التعريف فقط إن شاء اهللا.. تعريف القضاء   .نبدأ يف أ

واع النذر املنعق   :د، قالقال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف تتمة أ

ٍر َمــــــــــَع اْلــــــــــَنــــــــــ: َخاِمُســــــــــَها ــــــــــَربُّ   اِز َأْو َتْعلِيِقـــــــِه، َكـــــــِإْن َوَصـــــــْل جَ ِإنْ ــــــــ  )٨٣٥(  ـْذُر َت

ـــــــــــــــِدي ُفـــــــــــــــَالٌن َفَعـــــــــــــــَيلَّ َصـــــــــــــــْومُ  ـــــــــــــــــْذِر ِفيـــــــــــــــــِه َحـــــــــــــــــْتمُ   )٨٣٦(  ِعنْ   َوَفـــــــــــــــــاُؤُه بِالنَّ

  :القضاء

ـــــــ ْ ـــــــُني ُحْكـــــــِم الرشَّ ـــــــــْولِ   )٨٣٧(  َمـــــــْع إِْلـــــــَزامِ  عِ َتْبِي ـــــــــِه َوَفْصـــــــــُل اْلَق   َصـــــــــامِ اْخلِ  ِيفِ  بِ

واع ه أ النذر املطلق؛ هللا عيل نذر وال يسمِّ : النوع األول: النذر سبق معنا أ

  .شيًئا، وفيه كفارة يمني

نذر اللجاج والغضب، يقصد املنع أو احلث أو التصديق أو : النوع الثاين

  .هذا ُخيري بني فعله وكفارة يمني. التكذيب

عيل نذر أرشب عصري برتقال و يشء  هللا: النذر املباح، يقول: الثالث

  .مباح، ُخيري بني فعله وكفارة يمني
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  .وأما نذر املعصية فال جيوز الوفاء به، وجتب فيه كفارة اليمني

  :وأما النوع اخلامس وهو الذي معنا يف هذا الدرس، قال

رٍ نَ : َخاِمُسَها صورته إما أن يكون : نذر التربر صورته ما هي؟ نقول ؛ْذُر َتَربُّ

  .نجًزا أو معلًقام

: صورته؟ نقول. هللا عيل أن أصوم يوم االثنني: يقول كده علطول: املنجز

  .صورة نذر التربر إما أن يكون منجًزا أو معلًقا

هللا عيل نذر أن أصوم يوم االثنني دون أن يعلقه عىل : فاملنجز أن يقول مثًال 

  .سبب، هذه صورة نذر التربر إذا كان منجًزا 

هللا عيل نذر إذا نجحت يف االختبار أن أصوم : ا، يقولوقد يكون معلقً 

  . أو هللا عيل نذر إذا خلصت النظم اجليل أن أذبح ذبيحة. شهًرا 

ء كان . فهذا نذر تربر معلق عىل مستقبل ما حكمه بالنسبة لنذر التربر سوا

  مطلًقا أو معلًقا؟

إن كان جيب الوفاء به، فإن كان منجًزا جيب الوفاء به بدون رشط، و: نقول

إذا نجحُت : معلًقاي جب الوفاء به إذا حتقق الرشط الذي علقه عليه، يعني قال

ام   .يف االختبار فلله عيل نذر أصوم ثالثة أ

إذا ما نجح املسكني يف االختبار، ما عليك يشء، فإن نجح يف االختبار، 

ام   .فيجب عليه أن يصوم ثالثة أ
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جيب الوفاء به، ويبقى يف  ال، ما يف،: طيب هل فيه كفارة يمني؟ نقول

ُخيري بني فعله وكفارة يمني، ال، : الذمة، ما يف كفارة يمني بدًال عنه، ما نقول

  .جيب الوفاء به: نقول

ع النذر، ثم ذكر الناظم وفقه اهللا تعاىل تعريف القضاء وا   .هذا بالنسبة أل

م به وفصل اخلصومات: القضاء   .هو تبيني احلكم الرشعي واإللزا

القضاء هو تبيني احلكم الرشعي، . ذا مبحث جديد كتاب القضاءطبًعا ه

وهنا البد أن يكون القضاء باحلكم الرشعي، ال جيوز القضاء بام خيالف 

زله اهللا عز وجل يف كتابه وقرره  الرشيعة، ال جيوز احلكم بيشء خيالف ما أ

  .املصطفى صىل اهللا عليه وسلم يف سنته

  .رشعيإًذا القضاء هو تبيني للحكم ال

م به، أما إذا بني اإلنسان احلكم الرشعي يف واقعٍة من غري  ًضا اإللزا وأ

قون بني اإلفتاء والقضاء؛ بأن اإلفتاء بيان  ٍم، فهذا هي الفتوى، وهلذا يفرِّ إلزا

م به م،وأما القضاء فبياٌن للحكم الرشعي مع اإللزا   .احلكم الرشعي دون إلزا

تاخد فيه وال تروح لقايض  القايض حكمه ملزم، ما هو عليك كيفك،

  .ثاين، ال، حكمه ملزم

وكذلك يتضمن القضاء فصل اخلصومات، أو احلكومات، اخلصومات 

التي حتصل بني الناس، فام حيصل بني الناس من اخلصومات ُتفصل بينهم 

  :وهذا هو الذي ذكره الناظم بقوله. بالقضاء
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ـــــــ ْ ـــــــُني ُحْكـــــــِم الرشَّ ـــــــــ  )٨٣٧(  َمـــــــْع إِْلـــــــَزامِ  عِ َتْبِي ـــــــــْوِل ِيفِ بِ   َصـــــــــامِ اْخلِ  ِه َوَفْصـــــــــُل اْلَق

م به   .القضاء إًذا تبني احلكم الرشعي مع اإللزا

  .يعني فصل اخلصومات ؛َصامِ اْخلِ  َوَفْصُل اْلَقْوِل ِيفِ 

هذا ما يتعلق بتعريف القضاء، وإن شاء اهللا نواصل الكالم عن القضاء يف 

ه وصحبه الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبي نا حممٍد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٨٠: رقم الدرس
ـــــــــــــــَىل ا ،ءً ُيْســـــــــــــــَمى َقَضـــــــــــــــا   َمـــــــــــــــامِ إلِ َوَع

  

ــــــــــــــــــَرامِ نَ   )٨٣٨( ــــــــــــــــــٍل كِ   ْصــــــــــــــــــُب ُقَضــــــــــــــــــاٍة ُفضَّ

ـــــــــــــــاضٍ    ـــــــــــــــاِقَال : َوَكـــــــــــــــْوُن َق ـــــــــــــــا َوَع   َبالًِغ

  

  َوُمْســـــــــــــــــلًِام ُحـــــــــــــــــرا َكـــــــــــــــــَذاَك َعـــــــــــــــــاِدَال   )٨٣٩(

ـــــــــــــــــــــــــــرً َوذَ    ، ُجمْ َك ـــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــًدا َذا َبَرصِ   َتِه

  

ــــــــــــاْخَرتِ   )٨٤٠( وٌط، َف ــــــــــــْمِع َوالنُّْطــــــــــــِق ُرشُ   َوالسَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف رشِح  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثامنون بعد ا

 يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن حكم نصِب النظم اجليل

  .القضاة، ثم عن رشوط القايض

ايض؛  قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر تعريف القضاء يف الدرس ا

م به وفصل اخلصومات، قال   :وهو تبيني احلكم الرشعي واإللزا
ـــــــــــــــَىل ا ،ءً ُيْســـــــــــــــَمى َقَضـــــــــــــــا   َمـــــــــــــــامِ إلِ َوَع

  

ــــــــــــــــــَرامِ  ْصــــــــــــــــــُب نَ   )٨٣٨( ــــــــــــــــــٍل كِ   ُقَضــــــــــــــــــاٍة ُفضَّ

ـــــــــــــــاضٍ    ـــــــــــــــاِقَال : َوَكـــــــــــــــْوُن َق ـــــــــــــــا َوَع   َبالًِغ

  

  َوُمْســـــــــــــــــلًِام ُحـــــــــــــــــرا َكـــــــــــــــــَذاَك َعـــــــــــــــــاِدَال   )٨٣٩(

، ُجمْ َوذَ    ـــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــًرا ـــــــــــــــــــــــــــًدا َذا َبَرصِ   َتِه

  

ــــــــــــاْخَرتِ   )٨٤٠( وٌط، َف ــــــــــــْمِع َوالنُّْطــــــــــــِق ُرشُ   َوالسَّ

طيب، بدأ الناظم ببيان حكم نصب القضاة، فبني أن نصب القضاة فرٌض   

ه جيب عىل اإلمام أن ينصب يف كل إقليم قاضًيا، ال يصلح أن  عىل اإلمام، وأ

  .ْصُب ُقَضاةٍ نَ  َمامِ إلِ َوَعَىل ا :ُيرتك الناس بدون قضاة، وهذا الذي ذكره الناظم بقوله

  .والضابط يف ذلك أال خيلو اإلقليم من قايض
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الذي خيتاره  ثم بعد ذلك انتقل الناظم إىل َمن الذي خيتاره اإلمام للقضاء؟

  .اإلمام للقضاء هو األفضل، وهذا واجب عىل اإلمام

اإلمام جيب أن خيتار أفضل َمن يعلمه دينًا وورًعا، واضح؟ ولكنه لو عّني 

الفاضل وترَك األفضل متام، صح ذلك التعيني لكنه خالف ما جيب عليه، وهلذا 

ٍل كِرَ نَ  َمامِ إلِ َوَعَىل ا :قال الناظم   .امِ ْصُب ُقَضاةٍ ُفضَّ

ْصُب ُقَضاةٍ نَ  :البد أن خيتار األفضل، هنا الناظم مل يقل األفضل وإنام قال

ٍل كَِرامِ    .ُفضَّ

م، ولكن األصل أن خيتار األفضل،  وهذا جيزئ أن يعني الفضل الكرا

  .ولعل عبارة الناظم فيها إشارة إىل ذلك

  ثم ذكر الناظم بعد ذلك رشوط القايض، ما هي رشوط القايض؟

أن يكون بالًغا، فال : الرشط األول: شرتط فيه عرشة صفاتالقايض يُ 

  .يصح تعيني الصبي دون البلوغ

  .أن يكون عاقًال فال يصح تعيني املجنون: الرشط الثاين

  .أن يكون مسلًام، فال يصح تعيني الكافر للقضاء: الرشط الثالث

بع ، فال يصح تعيني العبد: الرا   . أن يكون حرا

  !ليه فكيف يتوىل القضاء؟العبد والية السيد ع

  .أن يكون عدًال، فال يصح تولية الفاسق للقضاء: اخلامس
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ة للقضاء، وهذا فيه حديث: السادس ، فال يصح تولية املرأ : أن يكون ذكًرا

ة«   .»ما يفلح قوٌم ولوا أمرهم امرأ

ا باألحكام : السابع ً ا بالفقه، عا ً أن يكون جمتهًدا؛ يعني أن يكون عا

 يلزم هنا أن يكون جمتهًدا اجتهاًدا مستقًال وال اجتهاًدا مطلًقا، بل الرشعية، وال

حتى لو كان املجتهد جمتهًدا يف املذهب، يعني عارًفا بأحكام الرشع وفق 

مذهب من املذاهب املعتربة، مثًال الفقيه احلنبيل، ليس له اجتهادات مستقلة 

عىل الوقائع وخيرج  ولكنه يعرف مسائل املذهب ويفهمهام ويستطيع أن ينزهلا

ًضا توليته القضاء   .عليها، ويعرف الصحيح وهكذا، فهذا يصح أ

هذا حمل خالف، لكن . أن يكون بصًريا، فال يصح تولية األعمى: الثامن

ه ال يصح تولية األعمى   .الصحيح يف املذهب أ

أن يكون سميًعا؛ حتى يسمع اخلصوم، كيف يسمع اخلصوم، : التاسع

  .البد أن يكون سميًعا كيف يسمع الدعوى،

  .وكذلك أن يكون ناطًقا؛ ليتمكن من النطق باحلكم

 َوَعاقَِال  ،الرشط األولَبالًِغا : َوَكْوُن َقاضٍ  :وهذا الذي ذكره الناظم بقوله

بع؛ ُحرا  ،الرشط الثالث ؛َوُمْسلًِام  ،الرشط الثاين املقصود : عادًل  ؛َكَذاَك َعادَِال  ،الرا

ة ؛َكًرا َوذَ  ،قعدًال، خيرج به الفاس  ؛َذا َبَرصِ  ،خرج به اجلاهلَتِهًدا ُجمْ  ،خرجت به املرأ

ْمعِ  ،خرج به األعمى ن ال يستطيع خرج به مَ  ؛َوالنُّْطِق  ،خرج به األصم ؛َوالسَّ

وطٌ : ، قالالنطق، األخرس يعني   .ُرشُ
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ـــــــــــــــاضٍ  ـــــــــــــــاِقَال : َوَكـــــــــــــــْوُن َق ـــــــــــــــا َوَع   َبالًِغ

  

  َوُمْســـــــــــــــــلًِام ُحـــــــــــــــــرا َكـــــــــــــــــَذاَك َعـــــــــــــــــاِدَال   )٨٣٩(

، ُجمْ َوذَ    ـــــــــــــــــــــــــــَكـــــــــــــــــــــــــــًرا ـــــــــــــــــــــــــــًدا َذا َبَرصِ   َتِه

  

ــــــــــــاْخَرتِ   )٨٤٠( وٌط، َف ــــــــــــْمِع َوالنُّْطــــــــــــِق ُرشُ   َوالسَّ

  :كل هذه العرشة هي من رشوط تعيني القايض، قال  

  .فاخرت قاضيا تنطبق عليه هذه الصفات ؛َفاْخَرتِ 

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعنيوعىل   . آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٨١: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــاَليّ  اَقِويـــــــــــــــــــ هُ ُنـــــــــــــــــــَوُســـــــــــــــــــنَّ َكوْ  ـــــــــــــــــــــــــاَـــــــــــــــــــــــــاَوَذا أَ   )٨٤١(  نَ ـــــــــــــــــــــــــيًام َفطِنَ   ٍة َوَحلِ

ــــــٍة ُيــــــحُ بِ   )٨٤٢(  ْكــــــــِم َمــــــــْن َمَىضــــــــ،حُ ٍة بِ ريَ َوَذا َبِصــــــــ   َرى ِعنْــــــَد اْلَقَضــــــاْســــــِن َهْيَئ

ـــــــــُس َوْســـــــــَط اْلَبَلـــــــــدِ َوْلــــــــيَُكِن املَْ    َذا ُفْســــــــَحٍة َتْكِفـــــــــي بِــــــــُدوِن َرَصـــــــــدِ   )٨٤٣(  ْجلِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشح النظم  احلمد هللا، هذا الدرس هو احلادي والثامنون بعد ا

  .اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن آداب القايض

تعاىل من بيان رشوط القايض ذكر هنا سننًا  بعدما انتهى الناظم وفقه اهللا

  .آداب القايض: تتعلق بالقايض ويسميها العلامء

طبًعا بعض آداب القايض من السنة، وبعضها من الواجبات، قال الناظم 

  :وفقه اهللا تعاىل

ـــــــــــــــــــاَليّ  اَقِويـــــــــــــــــــ هُ ُنـــــــــــــــــــَوُســـــــــــــــــــنَّ َكوْ  ـــــــــــــــــــــــــاَـــــــــــــــــــــــــاَوَذا أَ   )٨٤١(  نَ ـــــــــــــــــــــــــيًام َفطِنَ   ٍة َوَحلِ

ــــــٍة ُيــــــحُ بِ   )٨٤٢(  ْكــــــــِم َمــــــــْن َمَىضــــــــ،حُ بِ  ةٍ ريَ َوَذا َبِصــــــــ   َرى ِعنْــــــَد اْلَقَضــــــاْســــــِن َهْيَئ

ـــــــــُس َوْســـــــــَط اْلَبَلـــــــــدِ    َذا ُفْســــــــَحٍة َتْكِفـــــــــي بِــــــــُدوِن َرَصـــــــــدِ   )٨٤٣(  َوْلــــــــَيُكِن اْملَْجلِ

طيب، ذكر آداب القايض، أول أدب من اآلداب أن يكون القايض قويا، 

  . ويا من غري عنيفينبغي أن يكون ق: قال الفقهاء يف الزاد

شوف مو معنى قوي أن يكون عنيًفا، فيتكلم بعنف بحيث إن املحق 

ًضا ينبغي أن يكون  يسقط عن حقه؛ خوًفا من شدة القايض، ولكن يف املقابل أ

  .لينًا لكن من غري ضعف
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ة حتتاج إىل توسط واتزان، فال يكون فيه عنٌف وال يكون فيه  وهذه مسأ

  .غري عنف، وفيه لٌني من غري ضعفضعف، فيه قوة وحزم من 

اٍة، متأٍن ما يكون عجًال، بس يسمع  كذلك ينبغي أن يكون القايض ذا أ

  .من املدعي واملدعى عليه ُيصدر احلكم دون تأمل

كذلك أن يكون حليًام، يكون فيه حلم؛ ألن القضاء إذا ما كان اإلنسان فيه 

  .حلم سيؤدي به إىل أخطاء وإشكاالت

ومات، فيه مشاكل الناس، فيه واحد ربام يتجاوز قليًال، القضاء فيه خص

  .وهذا، املقصود أن القايض يكون حليًام 

كذلك يكون فطنًا، فطنة وذكاء، اخلصوم ال تنتهي حيلهم وال ينتهي 

  .مكرهم، إذا مل يكن القايض فطنًا فقد خيدعه بعض اخلصوم

يعرف هؤالء كذلك يكون القايض ذا بصريٍة بحكم َمن قبله من القضاة، ف

القضاء الذين كانوا قبله، كيف كانت أحكامهم، وهذا ما ُيسمى بالثوابت 

  .القضائية، يكون عنده علم بالثوابت القضائية

كذلك من آداب القايض أن يكون حسن اهليئة، يدخل إىل جملسه حسن 

  .اهليئة

ًضا فسيًحا   .كذلك أن يكون جملسه يف وسط البلد، ويكون املجلس أ
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بلد من أجل أن يصل الناس كلهم إىل املجلس،ويكون الناس يف وسط ال

متساويني يف قرهبم من القضاء، ما يصري فيه واحد مدعي يأيت من قريب والثاين 

  .من آخر الدنيا، يعني كلام كان يف وسط الدنيا يكون أقرب إىل الناس مجيًعا

  .وكذلك يكون فسيًحا؛ حتى ال يكون فيه ضيٌق عىل الناس

ًبا إال لعذر، وهذا معنى قول كذلك ال يت خذ القايض حاجًبا وال يتخذ بوا

يعني بدون بواٍب وال حاجب إال من عذر، إذا فيه عذر، ؛ بُِدوِن َرَصدِ  :الناظم

وهذا قد حيتاجه كثري من القضاة إذا ما اختذ حاجًبا يف بعض األوقات، ما 

  .يستقيم أن ينظر ويتأمل

ه إذا ُوجد العذر اُختذ ا حلاجب أو البواب أو الرشطي الذي املقصود أ

يقف عند الباب، أما إذا مل يوجد عذر فإن األصل أن يكون الباب مفتوًحا، وأال 

ئج الناس   .حيتجب عن حوا

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

ه وصحبه أمجعني، واحلمد هللا رب العاملني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٨٢: رقم الدرس

ـــــ  )٨٤٤(  ْصــــــــَمْنيِ ِيفِ َزُم اْلَعــــــــْدُل إَِىل اْخلَ ْلــــــــَويَ  ـــــٍظ، َوُدُخـــــوٍل، َمْوِقـــــِف َحلْ   ٍظ، َوَلْف

  َوْلُيْجــــــِر ُشــــــوَراُهْم إَِذا َمــــــا اْشــــــَتَبَها  )٨٤٥(  َوَهَكـــــــــــــــــــَذا إِْحَضـــــــــــــــــــاُرُه لِْلُفَقَهـــــــــــــــــــا

ــــــــــَد اْلغَ  ــــــــــُرُم اْلَقَضــــــــــا ِعنْ ـــــــلِّ   )٨٤٦(  َضــــــــــِب َوَحيْ ــاِرٍف ِيفِ  َوُك ـــــــٍر َصـــــ   اْألَْغَلـــــــِب  َأْم

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثاين والثامنون بعد ا

يل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة آداب رشِح النظم اجليل يف الفقه احلنب

  .القايض

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ـــــ  )٨٤٤(  ْصــــــــَمْنيِ ِيفِ َزُم اْلَعــــــــْدُل إَِىل اْخلَ ْلــــــــَويَ  ـــــٍظ، َوُدُخـــــوٍل، َمْوِقـــــِف َحلْ   ٍظ، َوَلْف

  َوْلُيْجــــــِر ُشــــــوَراُهْم إَِذا َمــــــا اْشــــــَتَبَها  )٨٤٥(  َوَهَكـــــــــــــــــــَذا إِْحَضـــــــــــــــــــاُرُه لِْلُفَقَهـــــــــــــــــــا

ـــــــــُرُم اْلَقَضـــــــــا ـــــــــَد اْلَغَضـــــــــِب  ءُ َوَحيْ ـــــــلِّ   )٨٤٦(  ِعنْ ــاِرٍف ِيفِ  َوُك ـــــــٍر َصـــــ   اْألَْغَلـــــــِب  َأْم

ايض مجلة من  من آداب القايض، هذه تتمة، طبًعا سبق معنا يف الدرس ا

  .اآلداب

والعدل بني اخلصمني ليس فقط . العدل بني اخلصمني: من آداب القايض

ال جيوز أن جيور يف احلكم، لكن البد  يف احلكم، احلكم هذا واضح؛ فإنه
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ته، ما يصري ينظر لبعض  للقايض أن يعدل بني اخلصمني يف حلظه، يعني يف نظرا

  .اخلصوم واآلخر ال ينظر إليه وال يلتفت له

كذلك . وال يصري ينظر لبعض نظر احتقار، والثاين ينظر له نظر إجالل

حد بطريقة زجر وهنر، يعدل بني اخلصمني يف لفظه يف الكالم، ما يكلم وا

  .والثاين يكلمه بطريقة احرتام وأدب

ال، يعدل بينهام يف اللفظ ويف الكالم، ما يتوجه بحديثه إىل شخٍص معني 

  .ويرتك الثاين، ويتجاهله

كذلك يعدل بينهام يف الدخول، يدخالن يف وقٍت واحد، ما يدخل واحد 

  .عنده ثم يرتك الثاين بره منتظًرا 

. يف موقفه، يعني إيش يف موقفه؟ يعني مكان وقوفهام كذلك يعدل بينهام

  .والناظم هنا ذكر املوقف ولعله يقصد املجلس، يعني مكان جلوسهام

يعني يعدل بني اخلصمني يف حلظه، ولفظه، وجملسه، ودخوهلام عليه، يعني 

ء كانا واقفني أو كانا جالسني، فإهنام يكونان عىل مقاٍم واحد، ما حيط واحد  سوا

ريس قريب، والثاين يف كريس بعيد، وال خييل واحد يقف والثاين جيلس، عىل ك

  .وهكذا

ثم ذكر الناظم بعد ذلك أدٌب آخر، وهو أن حيرض جملسه الفقهاء 

ليشاورهم فيام أشكل عليه، ينبغي للقايض أن حيرض إىل جملس القضاء الفقهاء، 

كم؟ إيش تكي: إذا جاءت قضية فيها إشكال، شاورهم قال يف هذه إيش رأ
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ة الفالنية؟ وهذا مهم جدا للقايض أن  ة؟ هل هذه تنطبق عليها املسأ املسأ

  .يشاور فيام أشكل عليه

ومسائل القضاء فيها إشكاالت، كثري مما يريد عىل القايض مسائل فيها 

  .هذا هو األدب الثاين. إشكاالت، فينبغي له أن يشاور

الذهن، وهذا حمرم أال يقيض القايض يف حال تشوش : األدب الثالث

القضاء حال تشوش الذهن حمرم، فيحرم القضاء حال الغضب، أو أي حال 

فيها تشوش للذهن، يمنع من استيفاء النظر وحتقيق العدل، وهذه اآلداب هي 

يات، فقال وفقه اهللا ْصَمْنيِ َزُم اْلَعْدُل إَِىل اْخلَ لْ َويَ  :التي ذكرها الناظم يف هذه األ

إذا كانا واقفني،  ؛َمْوِقِف ، دخوهلام عليه؛ َوُدُخولٍ ، بالكالم؛ َوَلْفظٍ  .نظر، ظٍ َحلْ  ِيفِ 

  .أو يف املجلس إذا كانا جالسني

َوْليُْجِر ُشوَراُهْم ، أن حيرض جملسه فقهاء املذاهب ؛َوَهَكَذا إِْحَضاُرُه لِْلُفَقَها

ما اشتبهت  جيري بينهم الشورى إذا ما اشتبه عليه األمر، وإذا؛ إَِذا َما اْشتَبََها

؛ ال جيوز ِعنَْد اْلَغَضِب  ءُ َوَحيُْرُم اْلَقَضا :عليه القضية، ثم ذكر األدب الثالث، قال

  .للقايض أن يقيض وهو غضبان

انع هنا الغضب الشديد الذي يمنع من استيفاء  واملقصود بالغضب ا

النظر، وأما الغضب اليسري الذي ال يمنع من النظر وال من استيفائه، هذا ال 

  .يؤثر
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يعني أمر يرصف الذهن عن ؛ اْألَْغَلِب  َأْمٍر َصاِرٍف ِيفِ  َوُكلِّ  :قال الناظم

ال جيوز عند الغضب، وال عند : الرتكيز وعن االستيفاء، وهلذا يقول الفقهاء

.. احلر الشديد والربد الشديد، أو األمل، أو امللل، أو احلزن، أو الفرح، أو كذا

عدم القدرة عىل استيفاء النظر، فإنه ال أي يشء يؤدي إىل تشوش الذهب و

  .جيوز أن يقيض مع وجوده

هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٨٣: رقم الدرس
ــــــــ   اَهَكــــــــذَ  -َفاْحــــــــَذْر  -ُرُم الِرْشــــــــَوُة َوَحتْ

  

ــــــــــــــــــــــــــ  )٨٤٧( ــــــــــــــــــــــــــٌة إِالَّ بَِرشْ    ُخــــــــــــــــــــــــــَذاَطْنيِ َهِديَّ

  ىلَّ وَ ْبـــــــــــــــــــَل َأْن ُيـــــــــــــــــــاِدي قَ ْن ُهيَـــــــــــــــــــِممّـــــــــــــــــــ  

  

  َوَال َلـــــــــــــــــــــــــــــــُه ُحُكوَمـــــــــــــــــــــــــــــــٌة ُتـــــــــــــــــــــــــــــــَدىلَّ   )٧٤٨(

ــــــهِ    ــــــُث ُيْش ــــــاِض َحيْ ــــــاَب اْلَق ــــــْل كَِت   دُ َواْقَب

  

، َفـــــــــــــــــــَذا َتْعَتِمـــــــــــــــــــدُ   )٨٤٩(   َعَلْيـــــــــــــــــــِه َعـــــــــــــــــــْدَلْنيِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن ،  وسلم عىل رسول اهللاحلمد هللا، وصىل اهللا وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو الثالث والثامنون بعد ا

رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن بعض 

ة ة كتاب  الرشوة واهلدية للقايض،: املسائل املتعلقة بالقضاء، منها مسأ ومسأ

  .القايض إىل القايض

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ــــــــ   َهَكــــــــَذا -َفاْحــــــــَذْر  -ُرُم الِرْشــــــــَوُة َوَحتْ

  

ــــــــــــــــــــــــــ  )٨٤٧( ــــــــــــــــــــــــــٌة إِالَّ بَِرشْ    ُخــــــــــــــــــــــــــَذاَطْنيِ َهِديَّ

  ىلَّ وَ ْبـــــــــــــــــــَل َأْن ُيـــــــــــــــــــاِدي قَ ْن ُهيَـــــــــــــــــــِممّـــــــــــــــــــ  

  

  َوَال َلـــــــــــــــــــــــــــــــُه ُحُكوَمـــــــــــــــــــــــــــــــٌة ُتـــــــــــــــــــــــــــــــَدىلَّ   )٧٤٨(

ــــــاِض َحْيــــــ   ــــــاَب اْلَق ــــــْل كَِت ــــــهِ َواْقَب   دُ ُث ُيْش

  

، َفـــــــــــــــــــَذا َتْعَتِمـــــــــــــــــــدُ   )٨٤٩(   َعَلْيـــــــــــــــــــِه َعـــــــــــــــــــْدَلْنيِ

ة األوىل: عندنا يف هذا الدرس مسائل تتعلق بالقضاء   حتريم قبول : املسأ

  .الرشوة

ال جيوز للقايض أن يقبل الرشوة والعياذ باهللا، فقد جاء يف احلديث أن 

ذا أمٌر خطري وه. النبي صىل اهللا عليه وسلم لعن الرايش واملرتيش والرائش
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واب املوصلة إليه، وأن  جدا جيب عىل اإلنسان أن حيذر منه، وأن يغلب األ

  .يتقي اهللا عز وجل يف ذلك

ال يعمي فاحذر كل ؛ - َفاْحَذْر  - ُرُم الِرْشَوُة َوَحتْ  :قال ال يقيض وا ألن ا

ة اهلدية، قال ة أخرى، وهي مسأ ةٌ  َهَكَذا :احلذر، ثم ذكر مسأ   .َهِديَّ

ًضا قبول اهلدية إال برشطني، ما مها إذً  ا ال جيوز قبول الرشوة وال جيوز أ

جيوز : الرشطان يف قبول اهلدية؟ هل جيوز للقايض أن يقبل اهلدية؟ نقول

أن تكون هذه اهلدية ممن : الرشط األول. برشطني، وإال فاألصل هو التحريم

وه أو زوجته أو ج: هياديه قبل واليته، مثال ذلك اره الذي حصل بينهم مثًال أ

هدايا وصار صديق قديم من زمان وكل فرتة هيديه هدية، إذا جاء العيد أعطاه 

هدية، إذا جاء من مناسبة أعطاه هدية، فجاء هذا الرجل الذي جرت العادة بينه 

وبني هذا القايض باهلدايا من قبل توليته بالقضاء أصًال، فيجوز أن يقبلها، لكن 

ون للمهدي خصومة، يعني لو فرضنا أن هذا الصديق برشط آخر، وهو أال يك

القديم الذي جرت العادة بينهام أن تعطيه هدايا ويعطيك هدايا، جاءت دعوى 

يف املحكمة وُحولت إىل مكتبك، يا أهيا القايض، معاملة صديقك ُحولت إىل 

مكتبك لتنظر يف هذه القضية، فحينئٍذ ال جيوز أن تقبل منه اهلدية حتى لو كانت 

  .العادة جارية بينكام يف هذا

ز قبول اهلدية، ومها اللذان ذكرمها الناظم بقوله   :إًذا هذان رشطان جلوا
ــــــــ   َهَكــــــــَذا -َفاْحــــــــَذْر  -ُرُم الِرْشــــــــَوُة َوَحتْ

  

ــــــــــــــــــــــــــ  )٨٤٧( ــــــــــــــــــــــــــٌة إِالَّ بَِرشْ    ُخــــــــــــــــــــــــــَذاَطْنيِ َهِديَّ
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العادة بينه ممن جرت ؛ ىلَّ وَ ْبَل َأْن يُ ادِي قَ ْن ُهيَ ِممّ  :الرشط األول: خذ الرشطني

  .وبني القايض بالتهادي قبل أصًال تولية القايض للقضاء أصًال 

ًضا أن يكون هذا الشخص الذي جرت العادة باهلدايا  ؛َوَال َلُه ُحُكوَمٌة ُتَدىلَّ  أ

ه  بينكام، ليس له حكومٌة عندك يا أهيا القايض، ُتدىل، يعني أدىل بقضيته أو بدعوا

ة كتاب القايض إىل عندك، ثم ذكر الناظم بعد ذلك م ة أخرى، وهي مسأ سأ

  .القايض

القايض إذا نظر يف القضية قد يكتب إىل قايض التنفيذ مثًال، إنه واهللا نظرنا 

يف القضية الفالنية نفذها، إما أن يكتب القايض إىل القايض لينفذه، أو غري ذلك 

  ر؟من صور كتاب القايض إىل القايض، فهل يقبل القايض كتاب القايض اآلخ

إشهاد : الرشط األول: يقبل كتاب القايض إىل القايض برشطني: نقول

عدلني عىل هذا الكتاب؛ حتى نتوثق من أن هذا الكتاب فعًال صادر من 

  .القايض فالن، وليس مزوًرا عليه

  .إًذا البد أن يشهد عىل هذا الكتاب أو اخلطاب شاهدين

ني، وأما يف احلدود أن يكون هذا الكتاب يف حقوق اآلدمي: الرشط الثاين

فال ُيقبل كتاب القايض إىل القايض، يعني لو أن القايض نظر يف قضية حد، ثم 

املقصود إذا كانت القضية .. كتب إىل قاٍض آخر، يعني نفذ احلد أو مثًال نظر

تتعلق باحلدود، حد الزنا أو حد الرسقة، حقوق اهللا عز وجل، فإنه ال ُيقبل فيها 
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يض؛ ألن األصل يف احلدود أهنا ُتدرأ بالشبهات ما كتاب القايض إىل القا

  .»ادرؤوا احلدود بالشبهات ما استطعتم«استطعنا إىل ذلك سبيًال، 

  :واحلدود ُيشدد فيها، وهذا معنى قول الناظم
ــــــهِ  ــــــُث ُيْش ــــــاِض َحيْ ــــــاَب اْلَق ــــــْل كَِت   دُ َواْقَب

  

، َفـــــــــــــــــــَذا َتْعَتِمـــــــــــــــــــدُ   )٨٤٩(   َعَلْيـــــــــــــــــــِه َعـــــــــــــــــــْدَلْنيِ

أن يكون يف حقوق اآلدميني، وهو الذي سيذكره يف : يبقى الرشط الثاين  

ه وصحبه  الدرس القادم، واهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  .أمجعني
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٨٤: رقم الدرس

ــــــــــــٍد َوَحــــــــــــلٍّ  -  )٨٥٠(  َدِمـــــيِمـــــْن ُحُقـــــوِق اْآل  َحـــــدٍّ  َغــــْريِ  ِيفِ  ــــــــــــ، َعْق   -ٍل َوَدِم َام َوبِ

ــــــــــــالنَّْوَعْنيِ َفْهــــــــــــَو َجــــــــــــارِ  اِض َوا  )٨٥١(  اْلَقْســــــــــــُم بِ َ   ْجَبـــــــــــــــارِ ْإلِ بِِقْســـــــــــــــَمِة الـــــــــــــــرتَّ

ُل  ـــــــــــِر،: َفــــــــــاْألَوَّ َـــــــــــى بَِرضَ ـــــــــــِذي َأ   َخــــــــــــــــــرِ َمــــــــــــــــــاِل َواِحــــــــــــــــــٍد لِْآل  َأْو َردِّ   )٨٥٢(  الَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

بع والثامنون بع ائتني يف رشح النظم احلمد هللا، هذا الدرس هو الرا د ا

  .اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن القسمة

ايض ما يتعلق  وقبل الرشوع يف القسمة، نحن ذكرنا يف آخر الدرس ا

: إن كتاب القايض إىل القايض ُيقبل برشطني: بكتاب القايض إىل القايض، وقلنا

أن يكون يف : الرشط الثاين. عليهأن ُيشِهد القايض عدلني : الرشط األول

  .حقوق اآلدميني

يف حقوق اآلدميني هو الذي ذكره الناظم يف البيت الذي معنا : وقولنا

  :اآلن، قال

ــــــــــــٍد َوَحــــــــــــلٍّ  -  )٨٥٠(  ِمـــــْن ُحُقـــــوِق اْآلَدِمـــــي َحـــــدٍّ  َغــــْريِ  ِيفِ  ــــــــــــَعْق   -ٍل َوَدِم َام ، َوبِ

حن قلنا ما أدري إذا إًذا ُيقبل يف حقوق اآلدميني، مثل العقد واحلَل، ن

اها واِحلل، والصواب ، كفسخ البيع ؛َوَحلٍّ  ،كعقد البيع؛ َعْقدٍ ، واحلَل: قرأ

  .كاستحقاق الَقَود أو القصاص؛ َوَدمِ ، كاستحقاق اآلجرة؛ لٍ َام َوبِ 

ًضا هذا بالنسبة للرشط الثاين يف كتاب القايض إىل القايض   .أ
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  :ةالقسم: ثم بعد ذلك ذكر الناظم القسمة، قال

ــــــــــــالنَّْوَعْنيِ َفْهــــــــــــَو َجــــــــــــارِ  اِض َوا  )٨٥١(  اْلَقْســــــــــــُم بِ َ   ْجَبـــــــــــــــارِ ْإلِ بِِقْســـــــــــــــَمِة الـــــــــــــــرتَّ

ُل  ـــــــــــِر،: َفــــــــــاْألَوَّ َـــــــــــى بَِرضَ ـــــــــــِذي َأ   َخــــــــــــــــــرِ َمــــــــــــــــــاِل َواِحــــــــــــــــــٍد لِْآل  َأْو َردِّ   )٨٥٢(  الَّ

م نوعان حتى . قسمة ترايض وقسمة إجبار: القسمة أهيا اإلخوة الكرا

وإيش هي قسمة اإلجبار، البد أن نعرف أن نفهم إيش هي قسمة الرتايض 

  .األشياء عىل نوعني

كة ملك، املقصود  كة، رشا عندنا أشياء، طبًعا القسمة معناها إن عندنا رشا

هنا القسمة تدخل يف رشكة األمالك يعني عندنا يشء مملوك لشخصني أو أكثر 

  .من شخصني، نريد أن نقسمه عليهم، كل واحد يطلب بحقه يف هذا اليشء

أن يكون هذا اليشء : االحتامل األول: ننظر هذا اليشء له احتامالن: نقول

يمكن قسمته من غري رضٍر عىل أي من الطرفني وال حاجة إىل رد عوض، ما 

خالص كل واحد ياخد اجلزء املتعلق به . حيتاج إنه يدفع فرًقا بعد القسمة

  .وانتهينا

يف الدرس القادم لكن حتى وهذا مثاله سيأيت طبًعا هذا الكالم سيأيت معنا 

ة نحن نقدمها هنا، مثاله املكيل واملوزون ونحوه، يعني مثًال : تتضح املسأ

اعطينا يا راعي : ذهب رجالن إىل سوق التمر، راحوا لدكان التمر، قالوا 

الدكان كرتونة متر فيه عرشة كيلو من نوع واحد، كله متر نواع واحد، وَمن 
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نصفه زيٌد ودفع نصفه عمرٌو، كل واحد دفع الذي دفع ثمن الكرتونة، دفع 

  .نصف املبلغ، وشالوا الكرتونة حطوه يف العربية وركبوا السيارة

هذا الكرتون اآلن نصفه لزيد ونصفه لعمرو، لو أخرجنا مترة من هذه 

نا هذه مشاعة بينهام مل : هذه التمرة لزيد أم لعمرو؟ نقول: قلنا: الكرتونة ثم سأ

  .هذا الكرتون هي لزيد ولعمرو عىل النصفُتقسم، كل مترة يف 

طيب وصلوا البيت أرادوا أن يقسموا هذا الكرتون بينهام، هل ُيشرتط 

الرتايض؟ ال، خالص انتهى، كم الكرتون؟ الكرتون مخسة كيلو، انته خذ مخسة 

، كلها من نوع واحدة وجودة واحدة، ما يف حاجة  ، وهذا خذ مخسة كيلوا كيلوا

  . ذا النوع ُيسمى قسمة اإلجبار، يمكن قسمته بدون رضرإًذا ه. إىل ترايض

أعطيكم مثاًال آخر عىل قسمة الرتايض، اآلن قسمة اإلجبار يمكن قسمتها 

بدون ال نحتاج إنه ندفع فرق من أحد الطرفني لآلخر، وال نحتاج إىل رضا أي 

ز، خالص كل واحد ياخد مخسة كيلو  من الطرفني؛ ألن هذه القسمة إفرا

  .اوانتهين

يبقى عندنا صورة أخرى، وهي اليشء الذي ال يمكن قسمته بدون رضر، 

  :مثاله. أو عىل األقل بدون دفع فرق من أحد الطرفني، رد عوض

لو افرتضنا أن شخصني اشرتوا سيارة، راحوا ملعرض السيارات، شافوا 

ًفا، هذا دفع عرشة آالف وهذا دفع عرشة آخالف، صارت  سيارة بعرشين أ
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؟ . لك نص بالنصالسيارة مِ  طيب يبغوا يقسموا السيارة، هل ممكن يقسموا

ا آخذ املقاعد اخللفية ونقصها باملنشار؟: يقولوا    ! انت خذ املقاعد األمامية وأ

ه رضر : وقد يكون أحياًنا مثًال شقة مخسة غرف، يقول. هذا غري ممكن؛ أل

ا آخذ ثالث غرف إًذا : يقول .واهللا نبغى نقسمها، خالص انته خذ غرفتني وأ

هذه الشقة مخسة غرف ما يمكن قسمتها . الزم تعطيني فرق، الزم تدفع يل فرق

عىل شخصني بدون رضر يف الغالب، خاصة إن ممكن أحد اجلزءين يكون فيه 

املطبخ والثاين ما يف املطبخ، واحد عنده الصالة، والثاين ما عنده الصالة، فحتى 

ش؟ إىل رد عوض من أحد الطرفني، نقسم هذه الشقة الصغرية نحتاج إىل إي

ه  يدفع فرًقا، أو إىل تراٍض بينهام، أو يكون فيه رضر عىل أحد الطرفني؛ أل

  .وهكذا. تنقسم قيمة الشقة بعد القسم

  :اآلن ذكر الناظم يف هذا الدرس قسمة الرتايض، قال

يعني  :جاري. يعني القسم جيري عىل نوعني ؛اْلَقْسُم بِالنَّْوَعْنيِ َفْهَو َجارِ 

  جيري عىل نوعني، ما مها النوعان؟

َاِض َوا :قال   .قسمة الرتاِض حذف الياء للوزن؛ ْجَبارِ ْإلِ بِِقْسَمِة الرتَّ

ما هو األول؟ . يعني قسمة الرتايض وعرفناها، وقسمة اإلجبار وعرفناها

  .األول قسمة الرتايض

يك، ما ال ينقسم إال برضر أو رد عوٍض عىل الرش: قسمة الرتايض ضاهبا

كام ذكرنا قبل قليل، إما رضر بأن تنقص قيمة جزء كل واحد، أو رد عوض؛ إنه 
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فهذه قسمة ال تكون إال برتايض الطرفني؛ ألهنا . يدفع واحد منهام الفرق للثاين

  .بيٌع، والبيع إنام يكون عن تراضٍ 

كيف صارت بيًعا؟ نحن مّثلنا لكم بمثال، قلنا لكم إيش؟ الشقة اخلمسة 

ف ريال، فاشرتاها شخصان غرف، اشرتا  ها شخصان، الشقة افرتضنا بامئة أ

ًفا، صارت اآلن هذه الشقة اليل  كل واحد دفع من قيمة هذه الشقة مخسني أ

هي مكونة من مخسة غرف نصفها لزيد، ونصفها لعمرو، كل واحد يملك 

  عىل وجه الشيوع، يعني إيش عىل وجه الشيوع؟نصفها 

، وهذه غرفة عمرو، ال، الشقة كلها لزيد هذه غرفة زيد: يعني ما تقول

، قالوا  ت خذ ثالثة : ولعمرو، طيب، بعد ذلك قرروا أن يتقاسموا خالص، أ

ا أخذ الغرفتني، ما الذي  حصل يف حقيقة األمر؟   غرف، وأ

احلقيقة أن الذي حصل أن زيًدا باع حصته من الثالث غرف، وجعل 

غرف لعمرو، وإيش هو الثمن يف ذلك، يعني هو أعطى حصة من الثالث 

  الثمن املقابل؟

هو حصة عمرو من الغرفتني، وهذا هو وجه كوهنا بيًعا، مبادرة مال بامل، 

  .اآلخر من الغرف األخرىكل واحد دفع حصته مقابل حصوله عىل حصة 

هذه قسمة الرتاض، وأما قسمة اإلجبار، وهي حملها إن شاء اهللا يف 

  .الدرس القادم
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ُل : جبار، قالطيب ما نقول قسمة اإل الَِّذي ؛ اليل هي قسمة الرتاض، َفاْألَوَّ

رِ  َى بَِرضَ َماِل  َأْو َردِّ ؛ كام قلنا إذا عملنا القسمة يكون فيه رضر، كنقص القيمة، َأ

:  ؛ يعني نضطر فيها إىل رد مال من واحد لآلخر؛ اليل هو كام قلناَخرِ َواِحٍد لِْآل 

  .إنه يدفع فرق للثاين

الرتاض، وحكمها أهنا بيع، وال تقسم إال برتايض فهذه تعترب قسمة 

الطرفني، وأما قسمة اإلجبار فعكسها؛ يمكن قسمتها بال رضر، وال رد عوض 

مخسة كيلو، : عىل الرشيك، ما نحتاج، ما فيها رضر، وال نقص قيمة، كام قلنا

  .وال فيها رد عوض عىل الرشيك، يعني ما فيها احتياج إىل دفع فرق

ز يعني متييز مللك كل واحدوهذه تعترب إف ، وال تعترب من قبيل البيع، را

ه تتضمن الدرسني السابقني واهللا أعلمطولنا    .قليًال يف هذا الدرس، أل

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٨٥: رقم الدرس
ــــــــهُ  ــــــــاْلبَ : َفُحْكُم ــــــــوُط الرِّ َك   َضــــــــاْيِع، َمْرشُ

  

ـــــــــــْم، ُثـــــــــــِمـــــــــــْن ُكلِّ   )٨٥٣( ـــــــــــاُر يرُ َْتَىضـــــــــــاْخلِ  مَّ ِه   َي

ـــــــــــــــ   وِر الصِّ   َغاِر َوَشـــــــــــــــَجرْ َوَذاَك َكالـــــــــــــــدُّ

  

ِن َوَكَســــــــــــــــــــيٍْف َوَحَجـــــــــــــــــــــرْ َواْحلَ   )٨٥٤(   َيــــــــــــــــــــَوا

ـــــــــانِ      َمـــــــــا َال َرضَّ ِفيـــــــــِه َأْو ِعــــــــــَوْض : َوالثَّ

  

ــــــــــــَرْض   )٨٥٥( ــــــــــــِه إِْن َع ــــــــــــيُك ِفي ِ   َفُيْجــــــــــــَربُ الرشَّ

  .الم عليكم ورمحة اهللالس  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد... وااله

ائتني يف  حياكم اهللا وبياكم، يف هذا الدرس، وهو اخلامس والثامنون بعد ا

  .رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

ن ضابط نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن حكم قسمة الرتايض ثم ع

ايض لكن نعيده اآلن ليتناسب  قسمة اإلجبار، وقد بينا هذا كله يف الدرس ا

يات   .مع سرينا يف احلفظ واأل

الضمري يرجع عىل إيش؟ حكمه؟ ، َفُحْكُمهُ  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

واع القسمة وهو قسمة الرتايض، فحكمه يعني قسمة : النوع األول من أ

  .الرتايض

وُط الرِّ : َفُحْكُمهُ    .يعني ُيشرتط فيه الرضا؛ َضاَكاْلَبيِْع، َمْرشُ

  :قال
ــــــــهُ  ــــــــوُط الرِّ : َفُحْكُم ــــــــاْلَبْيِع، َمْرشُ   َضــــــــاَك

  

ـــــــــــْم، ُثـــــــــــِمـــــــــــْن ُكلِّ   )٨٥٣( ـــــــــــاُر يرُ َْتَىضـــــــــــاْخلِ  مَّ ِه   َي

ـــــــــــــــ   وِر الصِّ   َغاِر َوَشـــــــــــــــَجرْ َوَذاَك َكالـــــــــــــــدُّ

  

ِن َوَكَســــــــــــــــــــيٍْف َوَحَجـــــــــــــــــــــرْ َواْحلَ   )٨٥٤(   َيــــــــــــــــــــَوا
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ـــــــــانِ    َال َرضَّ ِفيـــــــــِه َأْو ِعــــــــــَوْض َمـــــــــا : َوالثَّ

  

ــــــــــــَرْض   )٨٥٥( ــــــــــــِه إِْن َع ــــــــــــيُك ِفي ِ   َفُيْجــــــــــــَربُ الرشَّ

قسمة الرتايض وعرفنا : النوع األول: نوعان: بالنسبة للقسمة، قلنا  

من  اليل هو النوع األول؛ َفُحْكُمهُ  :ضابطها، وحكمها كالبيع، قال الناظم

  .القسم

يع؟ أول يشء إنه ُيشرتط فيه الرضا؛ ما الذي يرتتب عىل كونه كالب ؛َكاْلَبيْعِ 

إنام البيع عن تراٍض، كذلك قسُم الرتايض ُيشرتط . ألن البيع ُيشرتط فيه الرضا

  .فيه الرضا

ه كل واحد منهم، بائع ومشرتي فالبد  ؛ِهمْ ِمْن ُكلِّ  من مجيع األطراف، أل

  .من ترايض مجيع األطراف الرشكاء

ايض بيًعا أن اخليار يثبت فيها، من األحكام املرتتبة عىل كون قسمة الرت

يعني أن قسمة الرتايض يثبت فيها خيار املجلس، مثلها ؛ يَاُر يرُ َْتَىض اْخلِ  مَّ ثُ : قال

ثم رجعوا أحدمها يف نفس  مثل البيع، فلو فرضنا أهنم تقاسموا يف املجلس

  .املجلس

نا أعطيناها حكم البيع، والبيع يثبت ف: نقول يه يثبت له خيار املجلس؛ أل

  .خيار املجلس وهذا عكس النوع الثاين، فإنه ال يثبت فيه ذلك

وِر الصِّ  :وذكر الناظم أمثلًة لقسمة الرتايض، قال : مثل ما قلنا؛ َغارِ َوَذاَك َكالدُّ

شقة صغرية مخسة غرف، ما تستطيع تقسمها نصفني متساويني، البد إما دفع 

  .فرق أو رضر
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ما تقدر تقسم الشجرة نصفني إال كذلك نفس اليشء شجرة ؛ َوَشَجرْ  :قال

  .برضر

كذلك احليوان فإنه ال يمكن قسمته، وكذلك السيف، عندنا سيف لو 

  .قصناه نصفني نقصت قيمته

ن لو ذبحناه مثًال، قلنا نذبحه ونقسم اللحمن تنقص قيمته  كذلك احليوا

  .بذلك، واحلجر نفس اليشء

ترايض مجيع كل هذا ينطبق عليه حكم قسمة الرتايض، البد فيه من 

  .األطراف

إذا مل يرتاض األطراف عىل القسمة يف هذه األشياء، : طيب، قد يقول قائل

من حق أي واحد من األطراف أن يتوجه إىل القضاء : إيش نعمل؟ هنا نقول

بطلب بيع هذا اليشء وقسمة الثمن بينهام، وُجيرب اآلخر عىل البيع، ما دام هو ما 

ا م: هو رايض بالقسمة، يقول غى أقسمأ   .ا أ

طيب، ما تبغى تقسم، وال تراضيتم عىل وجٍه معني من القسمة، ال يمكن 

أن نجربك عىل ذلك، ولكننا لرفع الرضر عن الرشكاء نبيع هذا اليشء ونقسم 

  .ثمنه عليهام

  .هذا تنبيه مهم

ع القسمة وهو قسمة اإلجبار وقد ذكرنا ضابطه، ليس  وا النوع الثاين من أ

إىل رد عوض  عىل الرشكاء، ليس فيه رضر وال حاجة إىل  فيه رضر وال حاجة
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ه إفراز وليس ببيع،  رد عوٍض من أحد الرشيكني عىل اآلخر، وهذا حكمه أ

ليس فيه رضر ؛ َما َال َرضَّ فِيِه َأْو ِعَوْض ، اليل هو قسمة اإلجبار؛ َوالثَّانِ  :قال الناظم

  .وال فيه حاجة إىل رد عوض من أحدمها عىل اآلخر

يُك فِيِه إِْن َعَرْض َفيُ  ِ وهلذا ُسمي بقسمة اإلجبار؛ ألن الرشيك ُجيرب  ؛ْجَربُ الرشَّ

  .فيه عىل القسمة

إن عرض . يعني إن احتيج إليه، أو إن طلبه أحد الرشيكني: إن عرض

طلٌب من أحد الرشيكني يف هذه القسمة فإن اآلخر ُجيرب عىل هذه القسمة، وال 

  .ُيشرتط فيه الرضا

ع القسمة، واهللا أعلم، وصىل اهللا إًذا هذا م وا ا يتعلق بالنوع الثاين من أ

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٨٦: رقم الدرس

ـــــــــــــــــــــــــْوُزونِ  ِكيـــــــــــــــــــــــــِل َواْملَ ـــــــــــــــــ  )٨٥٦(  َوَذاَك َكاْملَ ـــــــــــــــــَذَهٍب َخمْ   ُزونِ َواْألَْرِض َأْو َك

ــــــــــــــــــــيَْس بَ َوَذاَك إِ  ٌز َوَل ــــــــــــــــــــَرا ــــــــــــــــــــايْ ْف ةً   )٨٥٧(  َع ــــــــــــــــَال َتِقْســــــــــــــــُه ِصــــــــــــــــحَّ ــــــــــــــــا َف   َوَمنَْع

ـــــــــــــُه اْســـــــــــــتِْحَقاَقانْ ْســـــــــــــَبُة إِ نِ  ـــــــــــَدى اْآلَخـــــــــــِر َأْي إِ   )٨٥٨(  َســـــــــــــاٍن َل ـــــــــــا َل َ   َالَقـــــــــــاطْ ِ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

ائتني يف رشح النظم  احلمد هللا، هذا الدرس هو السادس والثامنون بعد ا

  .ه احلنبيلاجليل يف الفق

نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن حكم قسمة اإلجبار ثم عن تعريف 

  .الدعوى

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف أمثلة قسمة اإلجبار

ـــــــــــــــــــــــــْوُزونِ  ِكيـــــــــــــــــــــــــِل َواْملَ ـــــــــــــــــ  )٨٥٦(  َوَذاَك َكاْملَ ـــــــــــــــــَذَهٍب َخمْ   ُزونِ َواْألَْرِض َأْو َك

ــــــــــــــــــــيَْس بَ  ٌز َوَل ــــــــــــــــــــَرا ــــــــــــــــــــايْ َوَذاَك إِْف ــــــــــــــــَال   )٨٥٧(  َع ةً  َف ــــــــــــــــا َتِقْســــــــــــــــُه ِصــــــــــــــــحَّ   َوَمنَْع

  :الدعوى والبينات

ـــــــــــــُه اْســـــــــــــتِْحَقاَقانْ ْســـــــــــــَبُة إِ نِ  ـــــــــــَدى اْآلَخـــــــــــِر َأْي إِ   )٨٥٨(  َســـــــــــــاٍن َل ـــــــــــا َل َ   َالَقـــــــــــاطْ ِ

  .طيب، نكمل قسمة اإلجبار. هذه هي الدعوى

يعني مثل التمر، زي ما مثلنا : املكيل. مثال قسمة اإلجبار، مثل املكيل

رشة أصع من التمر، فحينئذ إذا طلبوا القسمة، خالص اشرتوا ع: لكم، قلنا

كتهم النصف بالنصف   .ُيقسم هذا مخسة أصع، وهذا مخسة أصع، ما دام أن رشا
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كذلك املوزون، اشرتوا واهللاِ عرشين كيلو مفروم حلًام، خالص خذ مخسة 

  .كيلو وخذ مخسة كيلو، إجباًرا

وهذا مقيٌد، ليس يف  .األرض: الناظم هنا أطلق األرض، قال ؛َواْألَْرضِ 

كل األرايض، وإنام يف األرايض الواسعة التي يمكن قسمتها من غري رضر وال 

  .رد عوض عىل الرشيك

ء، ما شاء اهللا عرشة كيلو يف عرشة  يعني عندهم واهللا أرض يف الصحرا

كيلو، وال أرض مساحتها كبرية، فيمكن أن نقسم، خالص خذ هذا النص، 

ت خذ الوجهة وانت تاخذ هذا النص، وان ت خذ الوجهة الرشقية وأ تهينا، أ

  .الغربية، انتهينا

لكن هذا ليس عىل إطالقه، قد ُتوجد بعض األرايض مثًال تكون واجهتها 

واهللاِ هذه : عىل اخلط الدائري واجلهة الثانية يف وسط احلارة، فهنا ما يقول

جهة اليل عىل اخلط  الدائري؛ قسمة إجبار، نعطي هذا النص ونعطي هذا الوا

ًضا تنقص قيمتها، فتكون حينئذ قسمة  ألن هذا فيها فرق يف القيمة، ممكن أ

ء، وال يف مكان  إيش؟ قسمة ترايض، لكن األرض واسعة يف وسط صحرا

  .متساوي، كلها متساوية، هذه تدخلها قسمة اإلجبار

كذلك الذهب املخزون، عندهم واهللا سبائك ذهبية، مائة كيلو سبائك 

خذ انته مخسني كيلو، وخذ انته مخسني كيلو، وهذه القسمة  ذهبية، خالص

واب القضاء، مفيدة  ء قسمة اإلجبار أو الرتايض مفيدة جدا يف أ باملناسبة سوا
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يهم، نفس القضية ينطبق عليه  حتى يف املرياث إذا ورث الورثة ماًال من أ

واب   .أحكام القسمة، وغري ذلك من األ

بينا أن حكمها إفراز، وليست بيًعا، وهلذا طيب ما حكم قسمة اإلجبار؟ 

ال ُتقاس عىل البيع، فال ُيشرتط فيها الرتايض، وال يثبت فيها اخليار، وهذه 

  :األحكام ذكرها الناظم يف أمثلة القسم، قال

ـــــــــــــــــــــــــْوُزونِ  ِكيـــــــــــــــــــــــــِل َواْملَ ـــــــــــــــــ  )٨٥٦(  َوَذاَك َكاْملَ ـــــــــــــــــَذَهٍب َخمْ   ُزونِ َواْألَْرِض َأْو َك

زٌ َوَذاَك إِْفرَ  :ثم قال وذاك إشارة إىل قسمة اإلجبار، أو قسم اإلجبار حتى ؛ ا

  .يصلح اإلشارة بالضمري، باسم اإلشارة املذكر

ي متييٌز حلق كل واحد من يعن ؛إِْفَرازٌ ، ؛ يعني القسم اإلجباريَوَذاكَ : قال

ةً ، ة مال باملليس معاوض؛ َعايْ َوَليَْس بَ ، الرشكاء جتره فال ؛ َوَمنَْعا َفَال َتِقْسُه ِصحَّ

ُيشرتط فيه الرتايض، وإذا : عليه أحكام البيع يف الصحة والفساد، فال تقل مثًال 

  .انتفى الرتايض فإنه ممنوع أو فاسد، ال

ثم انتقل الناظم بعد ذلك إىل الدعوى . ألن هذا متييز وليس ببيع

هو إضافة اإلنسان إىل نفسه : والبينات، فعّرف الدعوى، وتعريف الدعوى

  .يف يِد غريه أو ذمتهاستحقاق يشٍء 

يا فضيلة الشيخ، هذه السيارة التي يف يد : يروح واحد عند القايض يقول

إًذا أضاف إىل نفسه استحقاق يشء يف يد غريه، أضاف إىل نفسه . فالن سياريت

  .استحقاق هذه السيارة التي هي يف يده غريه
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ف ريال دين: يقول: أو يف ذمته ا يل مائة أ عىل فالن، يف  يا فضيلة الشيخ، أ

  .ذمة فالن، أو ذمته

يعني نسبة ؛ َساٍن َلُه اْستِْحَقاَقانْ ْسَبُة إِ نِ  :قال الناظم يف تعريف الدعوى

ا لدى اآلخر   .اإلنسان لنفسه استحقاَق يشٍء، يف يد اآلخر 

ا َلَدى اْآلَخِر َأْي إِ  َ ء كان ذلك يف يده أو يف ذمته، وهلذا  ؛َالَقاطْ ِ مطلًقا، سوا

ا َلَدى اْآلَخرِ  :قال الناظم َ ء كان لدى اآلخر يف يده أو كان لدى اآلخر يف ؛ ِ سوا

  .ذمته

ا َلَدى اْآلَخرِ ليشء  ؛اْستِْحَقاَقا ،؛ يعني لنفسهَساٍن َلُه نْ ْسبَُة إِ نِ إًذا  َ ، ليشء ِ

ء كان ذلك اليشء يف يد اآلخر أو يف ذمة اآلخر   .لدى اآلخر، سوا

  .وهذا بيناه باملثال فيام سبق

وباملناسبة اإلنسان إذا نسب إىل نفسه شيًئا فهذا دعوى، إذا نسب لغريه، 

فالن له : إذا قال. فالن له مليون، عىل فالن اآلخر، هذه ُتسمى شهادة: قال

ا، فنسب لغريه شيًئا عىل نفسه، هذا ُيسمى إقرار   .مليون عّيل أ

ر، واهللا أعلم، و صىل اهللا وسيأيت معنا إن شاء اهللا الشهادات واإلقرا

ه وصحبه أمجعني   .وسلم عىل نبينا حممٍد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٨٧: رقم الدرس
ــــــــــَدُهْم، َواْلَبيِّ  ــــــــــةْ َذا َحــــــــــدُّ َدْعــــــــــَوى ِعنْ   :نَ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــةْ َعَالَمـــــــــــــــــــــــــــــٌة َواِضـــــــــــــــــــــــــــــَحٌة ُمَبيِّ   )٨٥٩(   نَ

ــــــــــــــــاِهٍد، َوَكــــــــــــــــْوُن ُمــــــــــــــــدَّ      َوَمــــــــــــــــنْ  عٍ َكَش

  

ـــــــــــــــــًال نْ يُ   )٨٦٠( ـــــــــــــــــنْ ِكـــــــــــــــــُر َأْه ـــــــــــــــــِف َقَم    لِلتََّرصُّ

ـــــــــــــــــــوُغ، َوا   ـــــــــــــــــــُل، َواْلُبُل   ْســـــــــــــــــــَالمُ ْإلِ اْلَعْق

  

ــــــــــــــــٌظ، َكــــــــــــــــَذا اْلَكــــــــــــــــَالمُ   )٨٦١( ــــــــــــــــٌة، ِحْف   َعَداَل

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

ه وصحبه وَمن  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :وااله، أما بعد

ائتني يف حياكم اهللا وبياكم يف هذا الدرس، وهو السابع و الثامنون بعد ا

  .رشح النظم اجليل يف الفقه احلنبيل

  .نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن البينات، ثم عن رشوط املتداعيني

َذا َحدُّ َدْعَوى  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر تعريف الدعوى

أو يف ذمته، اليل هو إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق يشء يف يد غريه ؛ ِعنَْدُهمْ 

  :هذا هو حد الدعوى عندهم، يعني تعرف الدعوى، قال
ــــــــــَدُهْم، َواْلَبيِّ  ــــــــــةْ َذا َحــــــــــدُّ َدْعــــــــــَوى ِعنْ   :نَ

  

ـــــــــــــــــــــــــــــةْ َعَالَمـــــــــــــــــــــــــــــٌة َواِضـــــــــــــــــــــــــــــَحٌة ُمَبيِّ   )٨٥٩(   نَ

ــــــــــــــــاِهٍد، َوَكــــــــــــــــْوُن ُمــــــــــــــــدَّ      َوَمــــــــــــــــنْ  عٍ َكَش

  

ـــــــــــــــــنْ نْ يُ   )٨٦٠( ـــــــــــــــــِف َقَم ـــــــــــــــــًال لِلتََّرصُّ   ِكـــــــــــــــــُر َأْه

  :رشوط الشاهد  
ـــــــــــــــــــُل، َوالْ  ـــــــــــــــــــوُغ، َوااْلَعْق   ْســـــــــــــــــــَالمُ ْإلِ ُبُل

  

ــــــــــــــــٌظ، َكــــــــــــــــَذا اْلَكــــــــــــــــَالمُ   )٨٦١( ــــــــــــــــٌة، ِحْف   َعَداَل

  .هذه من رشوط الشاهد، وهلا تتمة إن شاء اهللا يف الدرس القادم  
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. طيب، نتكلم هنا عن الدعاوى والبينات، البينة هي العالمة الواضحة

د غريه الدعوى عرفناها فيام سبق، إضافة اإلنسان إىل نفسه استحقاق يشء يف ي

  .أو يف ذمته، أما البينة فهي العالمة الواضحة

ًضا اإلقرار؛ ألن كلها  ويدخل يف ذلك البينة الشهود، ويدخل يف البينة أ

يك  عالمة واضحة تبني احلق، يدخل فيها الشهود، يدخل فيها اإلقرار، وسيأ

  .بياُن هذا إن شاء اهللا

ة األخرى   ما رشط املتداعيني؟: املسأ

ء أي دعوى قضا ٍع عليه، ُيشرتط يف املتداعني سوا ٍع وعندنا ُمدَّ ئية عندنا ُمدَّ

  .املدعي أو املدعى عليه أن يكونا جائزي الترصف

طبًعا املدعي البد أن يكون جائز الترصف، واملنِكر الذي يتوىل الدفاع 

ًضا البد أن يكون جائز  يعني ينكر هذه الدعوى وحيلف ونحو ذلك، هذا أ

  .الترصف

تم تذكرون إن شاء َمن هو ج ائز الترصف؟ تذكرون وال نسيتم؟ ال، أ

  .اهللا

جائز الترصف هو احلر املكلف الرشيد، فليس للعبد مثًال أن يرفع دعوى 

ا يل مليون ريال عىل فالن؛ ألن العبد ال يملك: يقول   .أ
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ال، وليه يف  كذلك ليس للمجنون وال للصبي، لكن الصبي له ويلٌّ يف ا

ال جائز الت ال جائز الترصف يف مال الصبي فلهذا له ا رصف، ويل الصبي يف ا

  .أن يرتافع عنه

  .نَةْ َعَالَمٌة َواِضَحٌة ُمَبيِّ  نَةْ َواْلَبيِّ  :وهذا الذي ذكره الناظم يف قوله وفقه اهللا

ر، وسيأيت ذكر الشهود ؛ َكَشاِهدٍ  :مثال البينة، قال مثل الشهود واإلقرا

ِكُر َأْهًال نْ يُ  َوَمنْ  عٍ َوَكْوُن ُمدَّ  :كر رشط املتداعيني، بقولهواإلقرار إن شاء اهللا، ثم ذ

ِف َقَمنْ  يعني جديٌر وحري بك أن تتأكد من كون املدعي وكون املنِكر ؛ لِلتََّرصُّ

  .جائز الترصف، أهًال للترصف، يعني جائز الترصف

  .فال يصح الدعوى وال اإلنكار إال من جائز الترصف

رشوط الشهود، ما هي رشوط الشاهد؟ والشاهد  ثم انتقل بعد ذلك إىل

ع البينة وا   .نوٌع من أ

ُيشرتط يف الشاهد أوًال العقل، فال تصح شهادة املجنون، تأيت بمجنون 

  .ويشهد، ال ُيقبل

تأيت بصبي ليشهد، ال . فال تصح شهادة الصبيان. البلوغ: الرشط الثاين

  .ُيقبل

  .م عىل بعضحتى لو كانت شهادة الصبيان بعضه: ويقولون

َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل {. فال ُتقبل شهادة الكافر. رشط اإلسالم: الثالث

  ].٢: الطالق[} ِمنُْكمْ 
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بع . أن يكون عدًال، فال ُتقبل شهادة الفاسق. العدالة: والرشط الرا

. والعدالة ُيعترب فيها أمران، سيأيت ذكرمها إن شاء اهللا، اليل مها الدين واملروءة

  .فيام بعد إن شاء اهللاسُتذكر 

كذلك ُيشرتط احلفظ، فال ُتقبل شهادة املخلط، اليل ينسى، تكلمه قبل 

ذكر ماذا قلُت، يأيت : مخس دقائق، ترجع له يقول لك نسيُت، ما أدري، ما أ

  .يشهد، فال ُتقبل شهادته، خملط، يعني كثري الغلط

خرص إال إذا كذلك ُيشرتط أن يكون الشاهد متكلًام فال ُتقبل شهادة األ

  .أداها بخطه، وسيأيت ذكره إن شاء اهللا

لكن األخرص ال تصح شهادته باإلشارة، يقعد يعطينا إشارات وكده، 

  .ونحن نبني عليه أحكام يف الشهادة، ال

  .إًذا هذه رشوط الشاهد، وسيأيت تتمة هلا يف الدرس القادم إن شاء اهللا

  .العقل، خرج به املجنون

  .يوالبلوغ، خرج به الصب

  .واإلسالم خرج به الكافر

  .والعدالة خرج هبا الفاسق

  .واحلفظ خرج به كثري الغلط

  .فال ُتقبل شهادته إال إذا أداها بخطه. والكالم خرج به األخرص
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هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واُهللا أعلم، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممٍد، 

ه وصحبه أمجعني   .وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٨٨: رقم الدرس
ـــــــــــــَرسِ  وُط َشـــــــــــــاِهٍد، َوَخـــــــــــــطُّ اْألَْخ   ُرشُ

  

ــــــــــــــ َال َتــــــــــــــيُ   )٨٦٢(   َسِ أْ ْقَبــــــــــــــُل، َلِكــــــــــــــْن إِْن ُيِرشْ

ــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــُة اْملَ ــــــــــــــــ ءُ اْســــــــــــــــتَِوا  :ءِ َعَداَل   الِ اْحلَ

  

ِل َواْألَْفَعـــــــــــــــــالِ الـــــــــــــــــدِّ  ِيفِ   )٨٦٣( ْقـــــــــــــــــَوا   يِن َواْألَ

ـــــــــــــــبَِكوْ    ـــــــــــــــَؤدِّ  هِ ِ ِنِ ـــــــــــــــعْ ُم ـــــــــــــــُروِض َم   َي اْلُف

  

ــــــــــــــعْ   )٨٦٤( ًْضــــــــــــــا اْمَتنَ ــــــــــــــِل، َوَأ ــــــــــــــِب النَّْف   َرَواتِ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم  

  .احلمد هللا

ائتني يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس هو الثامن والثامنون بعد ا

احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن بعض التفاصيل من رشوط الشهود، 

ة شهادة األخرس، ثم معنى   .العدالة وهي مسأ

وُط َشاِهدٍ : قال الناظم ؛ اليل هي إيش؟ العقل، والبلوغ واإلسالم، ُرشُ

ايض، كل هذه تعترب  التي سبقت ست رشوط، التي سبقت معنا يف الدرس ا

  .رشوط للشاهد

  :قال
ـــــــــــــَرسِ  ـــــــــــــطُّ اْألَْخ وُط َشـــــــــــــاِهٍد، َوَخ   ُرشُ

  

ـــــــــــــ َال َتــــــــــــــيُ   )٨٦٢(   َسِ أْ ْقَبـــــــــــــُل، َلِكــــــــــــــْن إِْن ُيِرشْ

  : لتفصيل يف قضية الكالم األخرس، قالفإن هذا ا  
ـــــــــــــَرسِ  وُط َشـــــــــــــاِهٍد، َوَخـــــــــــــطُّ اْألَْخ   ُرشُ

  

ــــــــــــــ َال َتــــــــــــــيُ   )٨٦٢(   َسِ أْ ْقَبــــــــــــــُل، َلِكــــــــــــــْن إِْن ُيِرشْ

ــــــــــــــــرْ    ــــــــــــــــُة اْملَ ــــــــــــــــ ءُ اْســــــــــــــــتَِوا  :ءِ َعَداَل   الِ اْحلَ

  

ِل َواْألَْفَعـــــــــــــــــالِ الـــــــــــــــــدِّ  ِيفِ   )٨٦٣( ْقـــــــــــــــــَوا   يِن َواْألَ

ـــــــــــــــبَِكوْ    ـــــــــــــــَؤدِّ  هِ ِ ِنِ ـــــــــــــــعْ ُم ـــــــــــــــُروِض َم   َي اْلُف

  

ــــــــــــــعْ   )٨٦٤( ًْضــــــــــــــا اْمَتنَ ــــــــــــــِل، َوَأ ــــــــــــــِب النَّْف   َرَواتِ
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ر عىل الصغائر هذا سُيذكر إن شاء اهللا يف الدرس  هناك الكبائر واإلرصا

  .القادم

طيب، بالنسبة لرشوط الشاهد سبقت، نحن نفصل اآلن يف بعض املسائل 

نحن اشرتطنا يف الشاهد أن يكون متكلًام، فال تصح شهادة األخرس، لكن 

  .فيها تفصيل: األخرس ليس عىل اإلطالق، نقول شهادة

فاألخرس إذا أدى الشهادة بخطه كتبها، بخطه الكتابة واضحة، هذا ُتقبل 

شهادته، وأما إذا أداها بإشارته فال ُتقبل، اخلط واضح، وداللته واضحة، 

  .بخالف اإلشارة فإن داللتها ليست بداللة اخلط، وال داللة الكالم

ة أخرى، و ة العدالة، ما هي العدالة؟فيه مسأ   هي مسأ

  :العدالة ُيعترب فيها أمران

أداء الفرائض بسننها  الدين، والدين يدخل فيه شيئان؛: األمر األول

تبة،يؤدي الفرائض، واألمر الثاين جيتنب املحارم، هل معنى جيتنب : الرا

  .املحارم ال يقع يف معصية؟ ال

ر عىل اجتناب الكبائ: املقصود باجتناب املحارم ر مطلًقا وعدم اإلرصا

ر عىل الصغائر، الكبائر مثل الزنا،  الصغائر، جيتنب الكبائر وجيتنب اإلرصا

عياًذا باهللا، والصغائر كالنظر للمحرم مثًال، فإذا كان مرتكًبا للكبائر، أو مًرصا 

  .عىل الصغائر، فإنه ال ُتقبل شهادهتم
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اخلمس، أو يصيل  كذلك إذا كان ال يؤدي الفرائض، ما يصيل الصلوات

الصلوات اخلمس، لكن السنن هذه ما يعرفها، مداوم عىل ترك السنن، 

  .الرواتب، فهذا يدل عىل خفة دينه، بام يمنع من قبول شهادته

ة الثانية التي تعترب يف العدالة هي املروءة، واملروءة هي فعل  وأما املسأ

  .وترك، فعل ما جيمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويشينه

ه أشياء أهيا األخوة الكرام حتى ولو مل تكن واجبة، لكن تركها يدل عىل في

أن اإلنسان ال يتحرز من دناءات والذي يمنع الشهادة، نريد أن يكون الشاهد 

يشرتط الدي، : صادًقا، الذي يمنعه من الكذب قد يكون هو دين اإلنسان، قلنا

  .وقد يمنعه من الكذب مروءته

متنع من الكذب، حتى ال ُحيفظ عليه كذًبا ي وهلذا جتد بعض الكفار

مروءًة، فنشرتط يف الشاهد الدين واملروءة، والدين عرفناه قبل قليل، املروءة 

رع وهو كاشف لصدره، يدخل للبنك، يدخل  مثًال إنسان يطلع يميش يف الشوا

للمسجد البس رسوال سباحة إىل الركبة، ويروح يدخل صالة اجلمعة هبذا 

  .احلي، أو يطلع خيطب اجلمعة هبذا الشكل الشكل، يف مسجد

ه مل يرتك ما يدنسه ويشينه، هذا  إنسان ساقط املروءة، ال ُتقبل شهادته؛ أل

الناس يتكلمون عليه، ويعترب هذا أمر يشني اإلنسان بني الناس، وأما الفعل 

ففعل ما جيمله ويزينه، ختيل واحد يروح الدوام يداوم يف اجلامعة مثًال الطالب، 
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و يداوم يف املكتب إذا كان موظف، وهو يف ثوب النوم، هذا ما فعله ال جيمله أ

  ...ر ويزينه، ترك ما جيمله ويزينه، هذا أم

ختيل إنسان إذا كان عالًيا يداوم يف املكتب وهو البس ثوب نوم، أو البس 

بجامة نوم، أو البس رسوال سباحة، فال شك أن هذا فّوت املروءة، وهذا 

  :لناظم يف قولهالذي ذكره ا
ــــــــــــــــرْ  ــــــــــــــــ ءُ اْســــــــــــــــتَِوا  :ءِ َعَداَلــــــــــــــــُة اْملَ   الِ اْحلَ

  

ِل َواْألَْفَعـــــــــــــــــالِ الـــــــــــــــــدِّ  ِيفِ   )٨٦٣(   يِن َواْألَْقـــــــــــــــــَوا

ـــــــــــــــبَِكوْ    ـــــــــــــــَؤدِّ  هِ ِ ِنِ ـــــــــــــــعْ ُم ـــــــــــــــُروِض َم   َي اْلُف

  

ــــــــــــــعْ   )٨٦٤( ــــــــــــــا اْمَتنَ ًْض ــــــــــــــِب النَّْفــــــــــــــِل، َوَأ   َرَواتِ

تبة،    ًْضا اْمَتنَ وهذا قلناه بأداء الفرائض، وسننها الرا ًضا اجتنب عْ َوَأ ؛ أ

ر عىل الصغائر ه جيتنب الكبائر، وجيتنب اإلرصا   .املحارم وسيأيت تتمة البيت أ

  .ثم نذكر إن شاء اهللا املروءة يف الدرس القادم واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٨٩: رقم الدرس
رِ مِ ْثـــــــــــــــــــــــْإلِ َكَبـــــــــــــــــــــــاِئَر ا ا   ، َوِمـــــــــــــــــــــــْن إِْرصَ

  

  ٍة، َكــــــــــــــــــَذاَك َجــــــــــــــــــارِ َعــــــــــــــــــَىل َصــــــــــــــــــِغريَ   )٨٦٥(

ــــــــــــــــــــــــ ةٍ ءَ َعــــــــــــــــــــــــَىل ُمــــــــــــــــــــــــُرو   ــــــــــــــــــــــــهُ َام بِ    َيِزينُ

  

  َكُخُلـــــــــــــــــــٍق، َوَتـــــــــــــــــــْرِك َمـــــــــــــــــــا َيِشــــــــــــــــــــينُهُ   )٨٦٦(

ــــــــــــَوْت    ــــــــــــْبَهٍة َح ــــــــــــْض َشــــــــــــَهاَدًة لُِش   َواْرُف

  

َــــــــْت  عِ َكاْألْصــــــــِل لِْلَفــــــــرْ   )٨٦٧(   َوَعْكــــــــٍس إِْن َأ

  .كم ورمحة اهللاعلي السالم  

  .احلمد هللا

ائتني يف رشح النظم اجليل يف الفقه  هذا الدرس هو التاسع والثامنون بعد ا

اه يف  احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن تتمة معنى العدالة، قد بدأ

ناء ة شهادة األصول والفروع عن اآلباء واأل ايض، ثم نذكر مسأ   .الدرس ا

إن العدل يفعل الفضائل :  تعاىل، يف العدالة، قالوفقه اهللا قال الناظم

تبة، وامتنع من إيش؟   والسنن الرا
رِ مِ ْثـــــــــــــــــــــــْإلِ َكَبـــــــــــــــــــــــاِئَر ا ا   ، َوِمـــــــــــــــــــــــْن إِْرصَ

  

  ٍة، َكــــــــــــــــــَذاَك َجــــــــــــــــــارِ َعــــــــــــــــــَىل َصــــــــــــــــــِغريَ   )٨٦٥(

ــــــــــــــــــــــــءَ َعــــــــــــــــــــــــَىل ُمــــــــــــــــــــــــُرو   ــــــــــــــــــــــــهُ َام ٍة بِ    َيِزينُ

  

  َكُخُلـــــــــــــــــــٍق، َوَتـــــــــــــــــــْرِك َمـــــــــــــــــــا َيِشــــــــــــــــــــينُهُ   )٨٦٦(

  :من ال ُتقبل شهادهتم  
ــــــــــــَوْت َوارْ  ــــــــــــْبَهٍة َح ــــــــــــْض َشــــــــــــَهاَدًة لُِش   ُف

  

َــــــــْت  عِ َكاْألْصــــــــِل لِْلَفــــــــرْ   )٨٦٧(   َوَعْكــــــــٍس إِْن َأ

تبة، : بالنسبة للعدالة، قلنا   يعترب فيها الدين؛ وهو فعل الفرائض بسننها الرا

  وترك الكبائر، هذا اليل قاله الناظم اآلن، قال إيش؟

ر، قال؛ يعني ترك كبائر امِ ثْ ْإلِ َكَبائَِر ا اْمَتنَعْ    :إلثم، واإلرصا
رِ مِ ْثـــــــــــــــــــــــْإلِ َكَبـــــــــــــــــــــــاِئَر ا ا   ، َوِمـــــــــــــــــــــــْن إِْرصَ

  

  ٍة، َكــــــــــــــــــَذاَك َجــــــــــــــــــارِ َعــــــــــــــــــَىل َصــــــــــــــــــِغريَ   )٨٦٥(
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ر عىل الصغائر، ثم ذكر بعد ذلك  فهو يمتنع من الكبائر، ومن اإلرصا

؛ يعني كذاك يكون هذا اإلنسان حاله جارية ةٍ ءَ َعَىل ُمُرو َكَذاَك َجارِ : املروءة، قال

  روءة، ما هي املروءة؟سائرة عىل امل

؛ حيافظ عىل األخالق َكُخُلٍق   َيِزينُهُ َام ٍة بِ ءَ َعَىل ُمُرو: بفعل ما جيمله ويزينه، قال

التي جتمله وتزينه، التي يعترب تركها دناءة وخسًة، فهو حيافظ عىل هذه األخالق 

، وقد ِشينُهُ َوَتْرِك َما يَ  :وترك ما يشينه، قال العالية، ويتحرز تلك األخالق الدينية،

  .مّثلنا هلذا

ه يذهب يداوم يف : يعني عىل سبيل املثال مما ُيدنس اإلنسان ويشينه أ

املكتب وهو موظف عىل مرتبة عالية يروح يداوم يف ثوب النوم، أو يروح 

  .يداوم يف رسوال السباحة فهذا أمٌر يشينه

ثم ذكر الناظم من ال ُتقبل شهادهتم، وذكر يف هذا الدرس األصول 

األصل هو األب وإن عال، يعني والفروع، األب ال ُتقبل شهادة األصل، 

  .األب، األم، اجلد، واجلدة، وهكذا

وإن عال يعني األب واجلد مثًال فال ُتقبل شهادة األصل ألحد فروعه، ال 

ناءه، وال ُتقبل شهادة األم  ُتقبل شهادة اجلد ألحفاده، وال ُتقبل شهادة األب أل

ناءها وبناهت   .ا، وهكذاأل

وأما الفرع فهو العكس، الفرع هو االبن البنت، ابن االبن، ابن البنت، 

بنت االبن، بنت البنت، وهكذا، هذا هو الفرع، وإن نزل فال ُتقبل شهادة الفرع 
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يه، وال ألمه،  إذن، يعني ال ُتقبل شهادة احلفيد جلده، وال شهادة االبن أل

  .وهكذا، وال احلفيد جلدته، وهكذا

سبب رفضها هنا؛ ألهنا هتمة، فإن يف قلب األب من العطف واحلنان  وهذا

ناءه، وكذلك بالنسبة لألم واجلد، واألصول، ما يمنع من قبول  واحلب أل

شهادهتم، ما جيعله متهًام إذا شهد الولد بحق، جيعله متهم يف شهادته، وكذلك 

ناء مع اآلباء   .بالنسبة لأل

؛ هذه الشهادات التي ُترفض، إنام لُِشْبَهٍة َحَوْت  َواْرُفْض َشَهاَدةً : قال الناظم

؛ األب عِ َكاْألْصِل لِْلَفرْ : ُترفض ألهنا حموية عىل شبهة، فيها شبهة، مثل، قال

  .لالبن، أو اجلد للحفيد

يه، شهادة احلفيد جلده، َوَعْكسٍ  إِْن ؛ الفرع لألصل، مثل شهادة االبن أل

َْت  ت ال تقبلها، ارفضها إَأ ت؛ ألهنا حمتوية عىل شبهة متنع من ؛ فإن أ ذا أ

  .قبوهلا

  .هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٩٠: رقم الدرس

ْوَجْنيِ لِْآل  ـــــــــــْل َوَأَحـــــــــــِد الـــــــــــزَّ ـــــــــــــــــَشـــــــــــــــــَهاَدٌة عَ   )٨٦٨(  َخـــــــــــِر َب ـــــــــــــــــْل  اَلـــــــــــــــــْيِهُم ِممَّ   ُقبِ

ا  ـــــرَّ ـــــْد َج ـــــِذي َق ـــــْض َشـــــَهاَدَة الَّ ا فْ نَ   )٨٦٩(  َواْرُف ـــــــــــــُه َرضَّ   ًعــــــــــــا َوَمـــــــــــــْن َيــــــــــــْدَفُع َعنْ

ــــــــــــــــــُه َفُتــــــــــــــــــْؤِوي  )٨٧٠(  َكــــــــــــــــَذا َشــــــــــــــــَهاَدٌة َعــــــــــــــــَىل اْلَعــــــــــــــــُدوِّ  ــــــــــــــــــا َشــــــــــــــــــَهاَدٌة َل   َأمَّ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

  .احلمد هللا

ائتني  من رشح النظم اجليل يف الفقه هذا هو الدرس التسعون بعد ا

ا هذا يف  احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عمن ال تقبل شهادهتم، وقد بدأ

ايض، ونتمه يف هذا الدرس إن شاء اهللا   .الدرس ا

  :قال الناظم يف ذكر من ال ُتقبل شهادهتم
ــــــــــــَوْت  ــــــــــــْبَهٍة َح ــــــــــــْض َشــــــــــــَهاَدًة لُِش   َواْرُف

  

َــــــــْت  عِ َكاْألْصــــــــِل لِْلَفــــــــرْ   )٨٦٧(   َوَعْكــــــــٍس إِْن َأ

ًضا  إيش؟ قال     :وأ

ْوَجْنيِ لِْآل  ـــــــــــْل َوَأَحـــــــــــِد الـــــــــــزَّ ـــــــــــــــــ  )٨٦٨(  َخـــــــــــِر َب ـــــــــــــــــْل  اَشـــــــــــــــــَهاَدٌة َعَلـــــــــــــــــْيِهُم ِممَّ   ُقبِ

ا  ـــــرَّ ـــــْد َج ـــــِذي َق ـــــْض َشـــــَهاَدَة الَّ ا فْ نَ   )٨٦٩(  َواْرُف ـــــــــــــُه َرضَّ   ًعــــــــــــا َوَمـــــــــــــْن َيــــــــــــْدَفُع َعنْ

ــــــــــــــــــ  )٨٧٠(  َكــــــــــــــــَذا َشــــــــــــــــَهاَدٌة َعــــــــــــــــَىل اْلَعــــــــــــــــُدوِّ  ــــــــــــــــــُه َفُتــــــــــــــــــْؤِويَأمَّ   ا َشــــــــــــــــــَهاَدٌة َل

ال ُتقبل شهادة األصول للفروع كام سبق، : من ال ُتقبل شهادهتم، أوًال 

األب لالبن، اجلد للحفيد، وهكذا، ال ُتقبل، ليش حطينا هنا الالم باللون 

  األمحر؟
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باع للفروع؛ ألن شهادة األصول عىل الفروع ُتقبل؛ يعني لو أن رجًال 

ف ما سيارة لشخص يطالب بأق ساط، قال املدعي هذا عليه قسط مائة أ

وه يشهد عليه: عندك رشوط، قال: سددها، قال له و هذا املشرتي، أ   .نعم، أ

فجاء األب وشهد عىل ابنه، ُتقبل؟ نعم ُتقبل؛ ألن التهمة هنا ما هي 

موجودة، ما فيه هتمة، األب ممكن يشهد البنه، لكن أن يشهد ضد ابنه بالباطل، 

ال ُتقبل،  ا يدل عىل قوة هذه الشهادة؛ ألن شهادة األصول للفروع بالعكس، هذ

  .وشهادهتم عىل الفروع مقبولة

شهادة الفروع إىل األصول، العكس، : النوع الثاين ممن ال ُتقبل شهادهتم

ايض َْت : كام قال الناظم يف الدرس ا ، فال ُتقبل شهادة الفروع َوَعْكٍس إِْن َأ

ًضا ُتقب يه لألصول، لكن أ ل شهادة الفروع عىل األصول، فلو شهد االبن عىل أ

  .بامل ُقبلت شهادته

أحد الزوجني لآلخر، فال ُتقبل شهادة الزوج لزوجته، وال : النوع الثالث

ُتقبل شهادة الزوجة لزوجها، لكن ُتقبل شهادة الزوج عىل زوجته، وشهادة 

تشهد فإهنا ُتقبل  مالية، فجاءت الزوجةُرفعت عليه دعوة  ،ة عىل زوجهاالزوج

  .شهادة أحد الزوجني عىل اآلخر، وال ُتقبل له

بع : من جير لنفسه نفًعا أو يدفع عنها رضًرا من شهادته، مثال ذلك: الرا

ف ريال،  فشهد جاء هذا الرجل ُرفعت عليه دعوة يف املحكمة يطالبونه بامئة أ

ف شخٌص يطالب ائة أ   .هبذه ا
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، خلينا نعيد املثال واحد اسمه سعيد، راح رفع دعوة يف  فيه: عفًوا

ف : املحكمة يقول ا أطالب فالن الفالين، الرشكة الفالنية أطالبها بامئة أ أ

ف، جاء واحد اسمه  ريال، ومل يدفعوها، إذن سعيد يطالب الرشكة بامئة أ

  .حسن

ف ريال، يقول يا سعيد سدد الدين اليل : حسن هذا يريد من سعيد مائة أ

ف، ال ي: عليك، قال له ا اآلن عندي دعوة يف املحكمة أطالب بامئة أ ا حسن، أ

ف، هم تأخروا عيل فتأخرت أستطيع أسد ائة أ دك إال إذا حكم ليا القايض با

ح حسن وشهد مع سعيد، فهنا شهادة حسن جير هبا إىل نفسه نفًعا   .عليك، فرا

 وقد يكون أحياًنا شهادة اإلنسان يدفع هبا عن نفسه رضًرا، كشهادة

ال مائة  الشخص املدعى عليه بجرح الشهود، جاء واحد يطالب بمبلغ من ا

ى هذا املدعي بشهوٍد، فامذا عمل املدعي؟ ف ريال، وجاب شهود، أ   أ

ه فساق، قال ت فالن : شهد املدعي عىل شهود خصمه بأ ا أشهد إين رأ أ

سه رضًرا، وفالن يرشبون اخلمر، فال ُتعترب شهادته، هذه شهادة يدفع هبا عن نف

  .فال ُتقبل

شهادة العدو عىل عدوه، شوف حطينا : كذلك ممن ال ُتقبل شهادهتم

العكس اآلن، العدو واحد شخص معروف بالعداوة لآلخر، هذا زيد مثًال 

ويعاديه عداوة شديدة، إذا أصابت هذا الشخص مصلحة أو خري أو  يكره عمًرا 

ء أو مصيبة فرح وعزم    .الناسنعمة حزن، وإذا أصابته رضا
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  هذا عدو ال ُتقبل شهادته عىل عدوه، واضح؟

ما  شهادة العدو عىل عدوه؛ ألن شهادة العدو لعدوه ُتقبل، احلق: اذا قلنا

ه ما  شهدت به العداوة، يعني جاء العدو فشهد لصالح عدوه هذا مقبول؛ أل

  فيها هتمة ، واضح؟

  : وهذا الكالم هو الذي ذكره الناظم يف قوله

ْوَجْنيِ لِْآل َوَأَحـــــــــــِد الـــــــــــ ـــــــــــْل زَّ ـــــــــــــــــ  )٨٦٨(  َخـــــــــــِر َب ـــــــــــــــــْل  اَشـــــــــــــــــَهاَدٌة َعَلـــــــــــــــــْيِهُم ِممَّ   ُقبِ

يعني ُتقبل شهادة أحد الزوجني عىل اآلخر وكذلك األصول عىل الفروع، 

يعني ُتقبل شهادة  ؛ُقبِْل  اَشَهاَدٌة َعَليِْهُم ِممَّ  َبْل وكذلك الفروع عىل األصول، 

  .هؤالء بعضهم وال ُتقبل هلم

ـــــْض َشـــــ ا َواْرُف ـــــرَّ ـــــْد َج ـــــِذي َق ا فْ نَ   )٨٦٩(  َهاَدَة الَّ ـــــــــــــُه َرضَّ   ًعــــــــــــا َوَمـــــــــــــْن َيــــــــــــْدَفُع َعنْ

وارفض شهادة الشخص الذي قد رجرا لنفسه نفًعا هبذه الشهادة، أو دفع 

َكَذا َشَهاَدٌة َعَىل : عنها رضًرا هبذه الشهادة، كذلك ارفض شهادة العدو، قال

ذا، يعني كام سبق يف الرفض والرد ؛ يعني شهادة العدو عىل العدو كاْلَعُدوِّ 

  .َكَذا َشَهاَدٌة َعَىل اْلَعُدوِّ شهادٌة عىل العدو، 

؛ ويوه فإهنا تؤوي؛ يعني أما شهادة العدو لصالح عدأما شهادة له، فتؤ

ء احلقوق ألصحاهبا؛ يعني  يعني تثبت وتؤوي احلق ألصحابه، يثبت هبا إيوا

  .أهنا شهادة مقبولة

  .ليوم واهللا أعلمهذا ما يتعلق بدرسنا ا
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ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ األربعا(: يوم - ٢٩١: رقم الدرس
ـــــــــــــَن الرِّ َأْربَ  ـــــــــــــٌة ِم ـــــــــــــالزِّ  َجـــــــــــــاِل ِيفِ َع   ،ىَن

  

ـــــــــــ  )٨٧١( ـــــــــــيَمْن ُي ـــــــــــٌة فِ ـــــــــــَثَالَث ـــــــــــَل اْلِغنَ   ىَرى َأْه

، َوِيفِ  مَّ ُثــــــــ   ــــــــًرا َعــــــــى َفْق ــــــــ ادَّ ــــــــاْحلُ   ـُدوِد َواْل

  ذ

ــــــــْل ــــــــ  )٨٧٢(   َقَصاِص، َأْو َمــــــــا َلـــــــيَْس َمــــــــاًال َفُقبِ

، َواْعَتِمـــــــــــــدْ      َشـــــــــــــَهاَدًة ِمـــــــــــــْن َرُجَلـــــــــــــْنيِ

  

ــــــُه َمــــــاٌل َقــــــْد ُقِصــــــدْ  ِيفِ   )٨٧٣( ــــــاِل َأْو َمــــــا ِمنْ َ ْ   ا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا  

  .احلمد هللا

ائتني هو احلادي هذا هو الدرس  م اجليل يف رشح النظ يفوالتسعون بعد ا

  .عدد الشهودالفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن 

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ـــــــــــــَن الرِّ َأْربَ  ـــــــــــــٌة ِم ـــــــــــــالزِّ  َجـــــــــــــاِل ِيفِ َع   ،ىَن

  

ـــــــــــ  )٨٧١( ـــــــــــيَمْن ُي ـــــــــــٌة فِ ـــــــــــَثَالَث ـــــــــــَل اْلِغنَ   ىَرى َأْه

، َوِيفِ  مَّ ُثــــــــ   ــــــــًرا َعــــــــى َفْق ــــــــ ادَّ ــــــــاْحلُ   ـُدوِد َواْل

  ذ

ــــــــْل  َقَصاِص، َأوْ ــــــــ  )٨٧٢(   َمــــــــا َلـــــــيَْس َمــــــــاًال َفُقبِ

، َواْعَتِمـــــــــــــدْ      َشـــــــــــــَهاَدًة ِمـــــــــــــْن َرُجَلـــــــــــــْنيِ

  

ــــــُه َمــــــاٌل َقــــــْد ُقِصــــــدْ  ِيفِ   )٨٧٣( ــــــاِل َأْو َمــــــا ِمنْ َ ْ   ا

بالنسبة لعدد الشهود، عندنا يشء ال يقبل به إال أربعة رجال، رشطه أربعة   

و جاءنا ثالثة رجال، وهو شهادة الزنا، الزنا ال ُتقبل فيها إال أربعة رجال، ل

ني ال ُيقبل، لو جاءنا ثامن نساء ال ُيقبل، لو جاءنا ثالث رجال  رجال، وامرأ

قياء شهدوا، ال ُيقبل   .عدول، من أحسن الناس، عىل قوهلم، صاحلني وأ

  .إذن الزنا البد فيه من أربعة رجال عدول

كان معروًفا بالغنى ثم ادعى وهو من : عندنا يشء رشطه ثالثة رجال

ار، واحد معروف بني الناس أن فالن هذا تاجر، وعنده ماليني عنده عساإل
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ه أعرس، قالفلوس، ُرفعت عليه دعوى قضائية،  فلويس كلها : فادعى أ

ا اآلن معرس ، هو معروف خرست، وغرقت يف البحر، أصابتني جائحة، وأ

  .بالغنى، ويدعي اإلعسار

  :ره الناظم بقولهال ُتقبل هذه إال بثالثة رجال، فهذا الذي ذك: نقول
ـــــــــــــَن الرِّ َأْربَ  ـــــــــــــٌة ِم ـــــــــــــالزِّ  َجـــــــــــــاِل ِيفِ َع   ،ىَن

  

ـــــــــــ  )٨٧١( ـــــــــــيَمْن ُي ـــــــــــٌة فِ ـــــــــــَثَالَث ـــــــــــَل اْلِغنَ   ىَرى َأْه

َعى َفْقًرا  مَّ ثُ    ه من أهل الغنى، و معروف بني  ؛ شخص ُيرى بني الناسادَّ أ

فقًرا و إعساًرا ليهرب من الدين، فال ُيقبل منه إال الناس بالغنى، ثم ادعى 

  .ثة شهودبثال

ن، هناك بعض األمور ُيشرتط فيها ثم انتقل بعد ذلك إىل ما رشطه رجال

شهادة رجلني، وال ُتقبل فيها شهادة النساء، ما يف مدخل فيها لشهادة النساء، 

ني، وال ُيقبل فيها إال رجلني،  البد من رجلني، ما ُيقبل شهادة رجل وامرأ

ال   .وهي ما ليس بامل، وال ُيقصد به ا

ال، مثل إيش؟ مثل  هذه أمور ليست مالية، وليس املقصد منها هوا

دود، مثل الطالق، مثل النكاح، يعني النكاح البد من شهادين من الرجال، احل

ني، وكذلك الطالق، إذا حصل خصومة،  ما ينفع جييبون شاهد رجل وامرأ

  .طلقني، ال ما طلقني، هاتوا شهود، البد من رجلني



 كاملالشرح   –النظم اجللي يف الفقه احلنبلي شرح 
١٢٢٤  

ًضا ُدوِد َواْلَقَصاصِ اْحلُ  َوِيفِ  :ظم يف قولهوهذا الذي ذكره النا ، والقصاص أ

ال،  ن احلدود، ، إذَشَهاَدًة ِمْن َرُجَلْنيِ  َأْو َما َليَْس َماًال َفُقبِْل ليس بامل، وال ُيقصد به ا

ال ُتقبل فيها شهادة من رجلني   .القصاص ما ليس بامل، وال ُيقصد به ا

ال، وسُيفصل إن شاء اهللا يف  ثم بعد ذلك عندنا يشء فيه تفصيل، وهو ا

اِل َأْو َما ِمنُْه َماٌل َقْد ُقِصدْ  ِيفِ  َواْعَتِمدْ : الدرس القادم، قال َ ْ ه ُيقبل فيه ا ، اعتمد أ

ه شهادة رجلني ًضا، واعتمد أ ني أ ه ُيقبل فيه شهادة رجل وامرأ ، واعتمد أ

  .ُيقبل فيه شهادة رجل واحد مع يمني املدعي

ال ني، ُيقبل فيه  إذن ا ُيقبل فيه شهادة رجلني، وشهادة رجل وامرأ

ال   .شهادة رجل واحد مع يمني املدعي، وهذا يف إيش؟ يف ا

اِل َأْو َما ِمنُْه َماٌل َقْد ُقِصدْ  ِيفِ  َواْعَتِمدْ  :قال َ ْ ؛ مثل قتل اخلطأ، دعوى قتل اخلطأ ا

ني، أو ر جل مع يمني املدعي؛ ُيقبل فيها شهادة رجلني، أو شهادة رجل وامرأ

ه يقصد هبا الدية، قتل اخلطأ املوجب فيه، يود ماٌل  ال؛ أل ألهنا مما ُيقصد به ا

  .وليس فيه قصاص

ة تكون فيها شهادة امرأة واحدة عدل، وهي إيش؟   يبقى عندنا فيه مسأ

ة واحدة،   ما ال يطلع عليه الرجال غالًبا؛ كالرضاع، فإذا شهدت امرأ

ة  فالن فالنة أرضعت: قالت الطفل، خالص ُتقبل شهادة الرضاع من امرأ

مثل الرضاع، : واحدة عدل؛ ألن هذا أمر ال يطلع عليه الرجال غالًبا، يقول

  .مثل السيوبة والبكارة، مثل احليض، وهكذا
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  .وسنذكر هذا إن شاء اهللا يف الدرس القادم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمج   .عنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد،  وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() اخلميس(: يوم - ٢٩٢: رقم الدرس

، َهَكــــــــــــــــــــَذا َْنيِ َ   َفـــــــــــــــــَذانَ  بَِرُجــــــــــــــــٍل َمـــــــــــــــــَع اْلَيِمــــــــــــــــنيِ   )٨٧٤(  بَِرُجــــــــــــــــــــٍل َواْمــــــــــــــــــــَرأ

ــــــــِف   )٨٧٥(  َتِفــــــــيَجــــــــاِل َخيْ َوُكــــــــلُّ َمــــــــا َعــــــــَىل الرِّ  ــــــــِه اْكَت ــــــــا فِي ــــــــِرِهنَّ َغالًِب ــــــــْن َأْم   ِم

ٍة َعــــــــــــْدٍل، َكَحــــــــــــْيضٍ  َ ــــــــــــاْمَرأ ـــــــــٍب، َوَرَضـــــــــا  )٨٧٦(  َوِوَال  بِ   َفاْعـــــــــِدَال  ٍع،َدٍة، َوَعيْ

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

  .احلمد هللا

ائتني  ثاينهو الالدرس هذا  رشح النظم اجليل يف الفقه يف والتسعون بعد ا

عدد الشهود، وقد ذكرنا ذلك يف احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن 

ايض، لكن نعيده و   .نذكر ما تبقى منه إن شاء اهللالدرس ا

ال ُيعتمد  ال هو ما ُيقصد به ا قال الناظم وفقه اهللا تعاىل بعدما ذكر أن ا

  فيه إيش؟

  :قال

، َهَكــــــــــــــــــــَذا َْنيِ َ   بَِرُجــــــــــــــــٍل َمـــــــــــــــــَع اْليَِمــــــــــــــــِني َنَفـــــــــــــــــَذا )٨٧٤(  بَِرُجــــــــــــــــــــٍل َواْمــــــــــــــــــــَرأ

َتِفــــــــي َجــــــــاِل َخيْ ــــــــِرِهنَّ  )٨٧٥(  َوُكــــــــلُّ َمــــــــا َعــــــــَىل الرِّ ــــــــْن َأْم ــــــــِف  ِم ــــــــِه اْكَت ــــــــا فِي   َغالًِب

ــــــــــــاْمَرأٍَة َعــــــــــــْدٍل، َكَحــــــــــــْيٍض َوِوَال    َدٍة، َوَعْيـــــــــٍب، َوَرَضـــــــــاٍع، َفاْعـــــــــِدَال  )٨٧٦(  بِ

عندنا ما رشطه شهادة : بالنسبة أهيا األخوة الكرام شهادة الشهود، قلنا

أربع رجال الزنا، ما رشطه ثالثة رجال الغني الذي يدعي اإلعسار، ما رشطه 

ال، ومّثلنا له باحلدود، والقصاص  رجالن، وهو ما ليس بامل، وال ُيقصد به ا

  .والطالق والنكاح
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ال هو ما يقصد  ال، وهو الذي ذكره يف هذا الدرس، ا وكذلك عندنا ا

ني،  ال يقبل به شهادة رجلني، كام سبق، وُيقبل فيه شهادة رجٍل وامرأ به ا

َْنيِ : قال َ ال، ُيقبل فيه شهادة ، اليل هو ابَِرُجٍل َواْمَرأ ال، وما ُيقصد به ا

ني   .رجلني، أو رجل وارمرأ

  : وُيقبل فيه هكذا رجل مع يمني املدعي، قال

، َهَكــــــــــــــــــــَذا َْنيِ َ   بَِرُجــــــــــــــــٍل َمـــــــــــــــــَع اْليَِمــــــــــــــــِني َنَفـــــــــــــــــَذا )٨٧٤(  بَِرُجــــــــــــــــــــٍل َواْمــــــــــــــــــــَرأ

أطالب فالن : فُيحكم للشاهد مع اليمني، واحد ادعى عىل شخص، قال

ف ريال، أو بعرشة آالف ريال، قالوا باملليون ريال عندك شهادة، : ، أو بامئة أ

نعم، عندي شاهد واحد، وحيلف معه اليمني، فيأيت بشاهد وحيلف معه : قال

  .اليمني، ويستحق ما ادعاه

ال، وما ُيقصد بَِرُجٍل َمَع اْليَِمِني َنَفَذا َهَكَذا :قال ، وهذا خاٌص بإيش؟ با

ال، يبقى عندنا متى ة واحدة عدل؟ به ا   ُتقبل شهادة امرأ

يف األمور التي ال يطلع عليها الرجال غالًبا، األمور التي ختتفي عىل 

  : الرجال، مثل الرضاع، سيذكر الناظم بعض األمثلة، قال

َتِفــــــــي َجــــــــاِل َخيْ ــــــــِف  )٨٧٥(  َوُكــــــــلُّ َمــــــــا َعــــــــَىل الرِّ ــــــــِه اْكَت ــــــــا فِي ــــــــِرِهنَّ َغالًِب ــــــــْن َأْم   ِم

ال غالًبا، خيتفي عىل الرجال غالًبا من أمور النساء، ما ال يطلع عليه الرج

ٍَة َعْدلٍ  فِيِه اْكتَِف  ة واحدة عدل، ولفظة عدل بِاْمَرأ ؛ اكتف فيه بشهادة امرأ
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امرأة عدل، فيُقبل فيه شهادة : رجل عدل، ويقال: يوصف هبا الرجل، يقال

ة عدل   .امرأ

دة املرأة تنقيض بثالثة ع: ، يعني مثًال َكَحيْضٍ : مّثل له الناظم بأمثلة، قال

قروء، طبًعا يف بعض األشياء، يعني مثًال إذا ادعت انقضاء عدهتا يف تسعة 

ة بذلك؛ بأهنا حاضت ثالثة حيضات يف  وعرشين يوم، فالبد من شهادة امرأ

  .هذه املدة، وأن حاهلا يف احليض هكذا

ت بولد، مل تلد، هذا اَوِوَالَدةٍ : قال لولد هو الذي ؛ شهادة بالوالدة، ُولد، أ

ولدته، طبًعا الوالدة غري الشهادة بالنسب، الشهادة بالنسب ُتقبل باالستفاض، 

، من عيوب الفرج مثًال، ما املقصود بالعيب املطلق، العيوب يف َوَعيٍْب : قال

ال، لكن  ال وما يقصد به ا البيع مثًال، العيوب يف السيارة، ال، ال هذاك من ا

روج، تعرفون يف بعض العيوب يف النكاح يثبت فيه املقصود بالعيوب يف الف

  .حق الفسخ، كام لو ُوجد عيب يف فرج املرأة

ة  طيب، الشهادة يف وجود هذا العيب، القايض إيش عرفه، يأيت بامرأ

ة يف فرجها عيب، هذا ال يطلع عليه الرجال فتدخل  واحدة تشهد أن هذا املرأ

ة واحدة   .فيه شهادة امرأ

د ذكرناه، أن فالن هذا قد رضع من فالنة، أو أن فالن ، كذلك قَوَرَضاعٍ 

ة واحدة  وفالنة هؤالء متزوجني أخوان من الرضاعة، ُيقبل فيه شهادة امرأ

  .عدل
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؛ اعدل بحكمك هبذه الشهادات بالعدد الذي َوَرَضاٍع، َفاْعِدَال : قال

  .اشرتطناه فيها، فإن هذا مقتىض العدل

ه وصحبه أمجعنيواهللا أعلم وصىل اهللا وسلم عىل نبي   .نا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() السبت(: يوم - ٢٩٣: رقم الدرس

ــــــــــــــَىل َشــــــــــــــَهاَدٍة َأِحــــــــــــــّل  ـــــْذِر َمـــــْن ُأِصـــــْل  َحـــــقِّ  ِيفِ   )٨٧٧(  َشــــــــــــــَهاَدًة َع ـــــٍق َولُِع   َخْل

ُر َشــــــــْخصٍ  ــــــــُه بِ اْعِرتَ : إِْقــــــــَرا ُف ـــــــــِذي اْســـــــــَتحَ   )٨٧٨(  ّق َحــــــــا ـــــــــرُّ بِالَّ   ّق َفُيْؤَخـــــــــُذ اْملُِق

ــــــــــــــٍف ُخمْ  رِ   )٨٧٩(  َتــــــــــــــارِ َوَصــــــــــــــحَّ ِمــــــــــــــْن ُمَكلَّ   ِذي َرَشـــــــــــٍد َوَكـــــــــــاَن ِمـــــــــــْن َأْحـــــــــــَرا

  .السالم عليكم ورمحة اهللا

  .احلمد هللا

ائتني  هو الثالثالدرس  هذا رشح النظم اجليل يف  يفوالتسعون بعد ا

ة الشهادة عىل الشهادة ثم الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل  عن مسأ

  .نتكلم عن اإلقرار

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــــَىل َشــــــــــــــَهاَدٍة َأِحــــــــــــــّل  ـــــْن ُأِصـــــْل  )٨٧٧(  َشــــــــــــــَهاَدًة َع ـــــْذِر َم ـــــٍق َولُِع   ِيفِ َحـــــقِّ َخْل

ر   :اإلقرا

ُر َشــــــــْخصٍ  ــــــــُه بَِحــــــــّق : إِْقــــــــَرا ُف ا ـــــــــِذي اْســـــــــَتَحّق  )٨٧٨(  اْعِرتَ ـــــــــرُّ بِالَّ   َفُيْؤَخـــــــــُذ اْملُِق

َتــــــــــــــ ــــــــــــــٍف ُخمْ رِ  )٨٧٩(  ارِ َوَصــــــــــــــحَّ ِمــــــــــــــْن ُمَكلَّ   ِذي َرَشـــــــــــٍد َوَكـــــــــــاَن ِمـــــــــــْن َأْحـــــــــــَرا

م  بالنسبة للشهادة عىل الشهادة، الشهادة عىل الشهادة أهيا األخوة الكرا

معناها إنه يأيت وحيرض عند القايض ليس الذي حيرض هو شاهد األصل، ما هو 

ى عند القايض هو شاهٌد يشهد أن فالًنا يشهد  الذي حرض القضية، ال، الذي أ

  ...زيًدا باع أن 
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يا فضيلة الشيخ، البيت : يعني عندنا واحد راح للقايض يف املحكمة وقال

ا اشرتيته من زيد، عندك شهود، قال واهللا يا شيخ، حرض العقد : هذا بيتي، أ

اثنان، ولكن ماتوا بحادث سيارة بعدما أدوا شهادهتم يف املحكمة يف مدينة 

  ...القايض، وال أخرى، ثم ُأغلقت تلك املحكمة، وال مات 

ماتوا، طيب، عندك أحد يشهد أهنم فعًال شهدوا عند القايض هبذا 

الكالم؟ نعم، يا فضيلة الشيخ، فيه كاتب الضبط، وفيه املالزم القضائي، كانوا 

ى كاتب الضبط، قالوا  ى املالزم القضائي، وأ يا : حارضين يف املجلس، وأ

  .لكشيخ نحن نشهد أن فالًنا وفالًنا قد شهدا بذ

  إذن هذه تسمى الشهادة عىل الشهادة، هل ُتقبل الشهادة عىل الشهادة؟

  :ُتقبل برشطني

أن تكون يف حقوق اخللق، احلقوق اآلدمية، ما تكون يف : الرشط األول

احلدود، ادرأوا احلدود بالشبهات ما استطعتم، احلدود ما ُتقبل فيها هذه 

  .األشياء الظنية

آلدميني، األموال ونحوها، ما تكون يف إذن األول أن تكون يف حقوق ا

  .حقوق اخلالق؛ كحد الزنا، والرسقة وغريها، والرشب املسكر

أن تتعرس شهادة األصل، أما إذا كان شهود األصل : الرشط الثاين

ون للمحكمة وحيرضون، ما ينفع يوكلون أحد، فالبد  موجودين، وممكن يأ
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بغياب، سفر بعيد، أو من حضورهم، لكن إذا تعذرت شهادهتم بموت، أو 

  .نحون ذلك، فُتقبل الشهادة عىل الشهادة

ًضا رشٌط آخر؛ وهو وجود االسرتعاء أن يوكله، يقول : ويضيف الفقهاء أ

اشهد يا فالن عىل شهاديت، أو يسمعه يقر هبا عند القايض، أو يسمعه يضيفها 

ء، من هذا القبيل   .إىل سبب من بيع أو رشا

 قلت لكم فيه عدة خيارات، ما هو الزم لكن هذا الرشط  الثالث كام

اسرتعاء، وال الزم استامع يف جملس القضاء، ال، واحد من ثالثة، إما اسرتعاء، 

  .أو سامعه يؤدهيا عند القايض، أو أن يسمعه يضيفها إىل سبب

ه فيه تفصيل   .وعىل كل حال مل يذكر الناظم؛ أل

ول أن تكون يف حقوق إذن الشهادة عىل الشهادة ُتقبل برشطني؛ الرشط األ

أن تتعذر شهادة األصل، إذن عندنا يف الشهادة عىل : اآلدميني، الرشط الثاين

  .الشهادة عندنا شاهد األصل، وعندنا شاهد الفرع

هو الشخص الذي شهد ومات، شاهد الفرع هو الذي : شاهد األصل

الشهادة عىل  ؛ يعني أحلَشَهاَدًة َعَىل َشَهاَدٍة َأِحّل : يشهد عىل الشهادة، قال

ح، من احلالل، يعني أهنا حالل  د، أحل يعني أ الشهادة، وحيتمل أن يكون املرا

مباح، وحيتمل أن تكون من اإلحاللة؛ يعني حتال شهادة الفرع إىل شهادة 

  .األصل
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؛ هذا الرشط األول، أن تكون يف حقوق اآلدمي، الرشط ِيفِ َحقِّ َخْلٍق 

يعني عذر شامل لألصل؛ يعني األصيل، أما لو كان ؛ َولُِعْذِر َمْن ُأِصْل : الثاين

شاهد األصل غري معذور، فكان عنده قدرة عىل احلضور، فإنه ال ُتقبل شهادة 

  .الفرع، وال تقبل الشهادة عىل الشهادة

ر أوًال  ر، عّرف اإلقرا ه االعرتاف : ثم انتقل بعد ذلك الناظم إىل اإلقرا بأ

  باحلق، ما هو اإلقرار؟

ر االعرتاف باحلق، اعرتاف اإلنسان بحق عليه، هذا هو هو : اإلقرا

ر، قال الناظم ُر َشْخصٍ : اإلقرا ُفُه بَِحّق : إِْقَرا   .اْعِرتَا

ما هي ثمرة اإلقرار؟ اإلقرار حجة قارصة عىل املقر، يؤخذ به املقر، ما 

؛ تََحّق َفيُْؤَخُذ اْملُِقرُّ بِالَِّذي اْس : يؤخذ به غريه، ال عذر ملن أقر، هلذا قال الناظم

ر : فيؤخذ املقر بالذي استحقه املدعي، أو ما أقر به عىل نفسه، ويقولون اإلقرا

  .سيد األدلة

  ما هي رشوط املقر؟

اشرتطوا يف املقر أن يكون مكلًفا، فال تقبل شهادة املجنون، وال الصبي، 

قر أن يكون املقر خمتاًرا، أما إذا أ: املكلف اليل هو البالغ العاقل، الرشط الثاين

ر املكره ال ُيقبل ر منه، إقرا   .مكرًها، رضبوه حتى اعرتف، ما ُيقبل اإلقرا
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الية، : الرشط الثالث ر السفيه يف األمور ا أن يكون رشيًدا، فال ُيقبل إقرا

ره يف إيش؟ يف األمور األرسية مثًال، يعني لو أقر السفيه عىل  لكن ُيقبل إقرا

ه ُيقبل إقراره، ال  ه طلق امرأ اليةنفسه بأ   .ُيقبل إقراره يف األمور غري ا

بع ال، هذا : الرشط الرا ر العبد با ، فال ُيقبل إقرا أن يكون املقر حًرا

  .بالنسبة لرشوط املقر

  .وإن شاء اهللا نواصل بعض أحكام اإلقرار يف الدرس القادم، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعني  .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() األحد(: يوم - ٢٩٤ :رقم الدرس
ـــــــــــــِريُض َفاْقَبـــــــــــــلِ  ِيفِ  ـــــــــــــا اْملَ ٍة، َأمَّ   ِصـــــــــــــحَّ

  

َرُه ِألَْجنَبِــــــــــــــــــــــــ  )٨٨٠(   ، َواْعَمــــــــــــــــــــــــلِ يٍّ إِْقــــــــــــــــــــــــَرا

ِ  -ْظِمــــــي نَ    ّ   اْلَفــــــى َحاِوَيــــــيُ  - بَِفْضــــــِل ا

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَام ثَ   )٨٨١(   انًِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَام ا ثَ نًِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَام ا ثَ نًِي

ــــــــــــــــى بِ    َ ْــــــــــــــــَواِب عْ مُ َوَقــــــــــــــــْد أ   َظــــــــــــــــِم اْألَ

  

ّـــــــــــــــــــــــ ِيفِ   )٨٨٢( ـــــــــــــــــــــــاِب طْ َام إِ اْلِفْقـــــــــــــــــــــــِه ُدوَن َأ   نَ

  .عليكم ورمحة اهللا السالم  

ه  احلمد هللا رب العاملني، وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ

  :وصحبه أمجعني، أما بعد

ائتني من رشح النظم اجليل يف  بع والتسعون بعد ا فهذا هو الدرس الرا

ر املريض ثم خامتة النظم، الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن  اهللا عز وجل عن إقرا

  .ونسأل اهللا عز وجل أن حيسن لنا اخلامتة

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل
ـــــــــــــِريُض َفاْقَبـــــــــــــلِ  ِيفِ  ـــــــــــــا اْملَ ٍة، َأمَّ   ِصـــــــــــــحَّ

  

َرُه ِألَْجنَبِــــــــــــــــــــــــ  )٨٨٠(   ، َواْعَمــــــــــــــــــــــــلِ يٍّ إِْقــــــــــــــــــــــــَرا

  :خامتة  
ِ  -ْظِمــــــي نَ  ّ ــــــيُ  - بَِفْضــــــِل ا   اْلَفــــــى َحاِوَي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَام ثَ   )٨٨١( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَام ا ثَ نًِي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَام ا ثَ نًِي   انًِي

ــــــــــــــــى بِ    َ ْــــــــــــــــَواِب ُمعْ َوَقــــــــــــــــْد أ   َظــــــــــــــــِم اْألَ

  

ـــــــــــــــــــــــ ِيفِ   )٨٨٢( ّ ـــــــــــــــــــــــِه ُدوَن َأ ـــــــــــــــــــــــاِب طْ َام إِ اْلِفْق   نَ

ر املريض، قول الناظم   ة إقرار الصحيح، وإقرا : الناظم هنا ذكر أوًال مسأ

ةٍ  ِيفِ  ه قلناِصحَّ ايض؛ أل   : ، يتعلق بالدرس ا

ــــــــــــــ رِ   )٨٧٩(  َتــــــــــــــارِ ٍف ُخمْ َوَصــــــــــــــحَّ ِمــــــــــــــْن ُمَكلَّ   ِذي َرَشـــــــــــٍد َوَكـــــــــــاَن ِمـــــــــــْن َأْحـــــــــــَرا
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ر الصحيح  فُيقبل إقراره يف حال الصحة، وهذا ال إشكال فيه، إذن إقرا

ر  بالرشوط السابقة، هذا مقبول مطلًقا، وإنام التفصيل يف إقرار من؟ يف إقرا

د باملريض هنا املريض مرض املوت   .املريض، واملرا

ر املريض عىل نو   :عنيإقرا

ر املريض ألجنبٍي؛ يعني لشخص غري وارث، فهذا ُيقبل، ما يف  إقرا

ر  رث من الورثة، فإنه ال ُيقبل إقرا ر املريض لوا إشكال، مايش، وأما إقرا

ا   ل للوارث، ليش؟املريض با

سبق معنا يف باب عطية املريض أن املريض إذا أراد أن يعطي بعض ورثته 

وال ُيقبل إال بإجازة الورثة، وكذلك يف مرض املوت ليس له حق يف ذلك، 

  .إقرارهم

املوت يعطي  ارث، فلو جاء يف مرضإذن إقراره كإعطاءه بالنسبة للو

ا لو أعطيتك قالوا : واحد من أوالده، قال ما ُتقبل اهلدية، لكني سأقر له : أ

ا أقر أن البني فالن دين عيل قدره مليون ريال، حتى يغري : بدين، فجاء وقال أ

  .من الرتكة أكثر من نصيبه املستحق ة الرتكة ويسيبله نصيبيف قسم

رث يف مرض موته، وهذا معنى قول : نقول ال للوا ال ُيقبل إقراره با

ا اْملَِريُض َفاْقَبلِ : الناظم َرُه ِألَْجنَبِ  َأمَّ بل إقراره؟ نعم، ُيقبل ؛ إذن املريض هل ُيقيٍّ إِْقَرا

؛ واعمل هبذا الكالم، طبقه، نفذه، ُيعمل َواْعَملِ إقراره لألجنبي، وُيعمل به، 

  .بإقراره
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ا اْملَِريُض َفاْقبَلِ  :إقارار املريض لألجنبي، قالاآلن ذكر لنا باملنطوق حكم   َأمَّ

َرُه ِألَْجنَبِ  ر املريض للوارث باملفهوم، فمفهوم املخالفة يٍّ إِْقَرا ، وذكر لنا حكم إقرا

رث ال ُيقبل؛ ألن األ ر املريض للوا رث، فُيقبل أن إقرا جنبي هو غري الوا

  .وال ُيقبل إقراره للوارثلألجنبي 

ِ  - ْظِمي نَ  :ثم ختم الناظم هذا النظم املبارك بقوله ّ ؛ اْلَفى َحاِويَ يُ  -  بَِفْضِل ا

ه حاوٍي فعًال النظم هذا عىل  خامتة تتضمن وصف النظم؛ فوصف النظم بأ

واب ، يعني احتوى عىل وجازته لكنه حاوي ألكثر رؤوس املسائل يف األ

  .رؤوس املسائل ومهامت املسائل بشكل حقيقة موفق

يات،  ؛ يقصد ثامنامئة وثامنية وثامنني بيت، انِيً َام ا ثَ نِيً َام ا ثَ نِيً َام ثَ ثم ذكر عدد األ

وبحسب عدي، فإن املنظومة تكون ثامنامئة وتسعة وثامنني بيت، فلعله مل حيسب 

  .البيت األخري

َى واب ؛ هذا وصٌف َوَقْد أ ه شمل معظم األ َى بِ : ، قالآخر أ َظِم ُمعْ َوَقْد أ

َْواِب  واب الفرائض، اْألَ واب، والباب الذي أسقطه هو أ ، ومل يأت بكل األ

  .وللناظم منظومة أخرى يف الفرائض

َى بِ  :أما الفرائض فلم يذكرها يف منظومة الفقه، قال َْواِب ُمعْ َوَقْد أ  ِيفِ  َظِم اْألَ

ه خمترص، قال؛ اْلِفْقهِ  ّ : من أوصاف الناظم أ ، هذا النظم خمتٌرص نَاِب طْ َام إِ ُدوَن َأ

  .استطرادجًدا، ليس فيه تطويل وال 
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وسنذكر إن شاء اهللا بقية األوصاف يف الدرس القادم، وهي كونه سهًال، 

يات ستأيت يف  ئد لطيفة، وهذه األ وكونه واضًحا، وكونه مشتمًال عىل فوا

  .اء اهللالدرس القادم إن ش

ه وصحبه أمجعني   .وصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() االثنني(: يوم - ٢٩٥: رقم الدرس

َعـــــــــــاِين  نَــــــــــاِل َواِضــــــــــَح اْملَ   َوَبــــــــــــــــــــاِذًال َلَطــــــــــــــــــــاِئَف اْلِعْرَفــــــــــــــــــــانِ   )٨٨٣(  َســــــــــْهَل اْملَ

 َ َّ َجــــــَزا ِمــــــْن   )٨٨٤(  َزا اْلَقُبـــــــــــــــوَل َواْجلـــــــــــــــ َوَأْســـــــــــــــَأُل ا   َفْضــــــلِِه، َوَفْضــــــُلُه َلــــــْن ُحيْ

ــــــــــــــــدِّ  َفاْجَعْلــــــــــــــــُه َرّيب    ينِ َوُذْخـــــــــــــــَرًة َتنَْفـــــــــــــــُع يـــــــــــــــوَ َْم الـــــــــــــــدِّ   )٨٨٥(  ينِ ِخْدَمــــــــــــــــًة لِل

  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته السالم

بيناء واملرسلني،  احلمد هللا رب العاملني، وأصيل وأسلم عىل أرشف األ

ه وصحبه أمجعني، أما   :بعد نبينا حممد، وعىل آ

ائتني من رشح النظم اجليل يف  فهذا هو الدرس اخلامس والتسعون بعد ا

نبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن خامتة هذا النظم، وهو الدرس الفقه احل

  .قبل األخري

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل يف وصف منظومته

َعـــــــــــاِين  نَــــــــــاِل َواِضــــــــــَح اْملَ   َطــــــــــــــــــــاِئَف اْلِعْرَفــــــــــــــــــــانِ َوَبــــــــــــــــــــاِذًال لَ   )٨٨٣(  َســــــــــْهَل اْملَ

 َ َّ َجــــــَزا   )٨٨٤(  َزا اْلَقُبـــــــــــــــوَل َواْجلـــــــــــــــ َوَأْســـــــــــــــَأُل ا   ِمــــــْن َفْضــــــلِِه، َوَفْضــــــُلُه َلــــــْن ُحيْ

ــــــــــــــــدِّ  َفاْجَعْلــــــــــــــــُه َرّيب    ينِ َوُذْخـــــــــــــــَرًة َتنَْفـــــــــــــــُع يـــــــــــــــوَ َْم الـــــــــــــــدِّ   )٨٨٥(  ينِ ِخْدَمــــــــــــــــًة لِل

تم هذا، وشاهدمت تم رأ وه وصف الناظم منظومته بأهنا سهلة املنال، وأ

فسكم، فإهنا فعًال سبحان اهللا سهلة املنال، ووصفها بأهنا واضحة املعاين،  بأ

فإن معاين هذا النظم واضحة، وال ُيشكل منها إال يشٌء يسري : وهو كام قال

  .جًدا
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ئد،  ؛ فيه َوَباذًِال َلَطائَِف اْلِعْرَفانِ كذلك اشتمل عىل لطائف املعارف والفوا

  .فوائد لطيفة، وقواعد مفيدة

ء، قال َ : ثم دعا اهللا عز وجل بالقبول واجلزا َّ ؛ َزا اْلَقُبوَل َواْجل  َوَأْسَأُل ا

ء،  ؛ إال عن املحرومني، نسأل اهللا أال ِمْن َفْضلِِه، َوَفْضُلُه َلْن ُحيَْجَزا يعني واجلزا

  .جيعلنا من املحرومني، فضل اهللا واسع ومبذول

  .نسأل اهللا من فضله

  : قال

ــــــــــــــــدِّ  َفاْجَعْلــــــــــــــــُه َرّيب    ينِ َوُذْخـــــــــــــــَرًة َتنَْفـــــــــــــــُع يـــــــــــــــوَ َْم الـــــــــــــــدِّ   )٨٨٥(  ينِ ِخْدَمــــــــــــــــًة لِل

يعني جيعله ذخريه له يف يوم الدين، نسأل اهللا أن جيعله له كذلك، وأن 

  .ينفعنا هبذا الناظم، وأن يكون مبارًكا علينا

  .يتبقى لنا الدرس األخري، إن شاء اهللا، واهللا أعلم

ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا وسلم عىل نبينا حممد، و   .عىل آ
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  ) ١٤٣٧/ ربيع األول/  ٠٠() ءُ الثالثا(: يوم - ٢٩٦: رقم الدرس

ِب  ــــــــــــــــــــالَّ ــــــــــــــــــــ الطُّ ْعَرشِ ــــــــــــــــــــــاِب   )٨٨٦(  َوُعْمــــــــــــــــــــَدًة ِملَ ًة ِألَْعــــــــــــــــــــــُنيِ اْألَْحَب ــــــــــــــــــــــرَّ   َوُق

ــــــــــــــــا بَِفْضــــــــــــــــِل َريبِّ  ــــــــــــُه َدَواَمــــــــــــاَواْحلَ   )٨٨٧(  َأْخــــــــــــــــتُِم اْلَكَالَم ــــــــــــْكُر َل   ْمــــــــــــُد َوالشُّ

ـــــــــــــ ـــــــــــــ مَّ ُث َـــــــــــــَداالصَّ ـــــــــــــَالُم َأ ـــــــــــــــأَ  ءِ َيـــــــــــــــابِ ْ َعـــــــــــــــَىل ِخَتـــــــــــــــاِم اْألَ   )٨٨٨(  َالُة َوالسَّ   َداْمحَ

ــــــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــــــــــــــــــْحبِِه اْلِكــــــــــــــــــــــــَرامِ  ِ   ْســــــــــــــــــــَالمِ ْإلِ ُمْهَتــــــــــــــــــــٍد إَِىل ا َوُكــــــــــــــــــــلِّ   )٨٨٩(  َوآ

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم

ه وصحبه ومن وااله  احلمد هللا، وصىل اهللا وسلم عىل رسول اهللا، وعىل آ

  :أما بعد

هللا وبياكم يف هذا الدرس وهو الدرس األخري من رشح النظم حياكم ا

يات من  اجليل يف الفقه احلنبيل، نتكلم فيه بإذن اهللا عز وجل عن آخر ثالثة أ

  .الفضفري رمحه اهللا وحفظه وبارك فيه: النظم للمصنف الناظم

  :قال الناظم وفقه اهللا تعاىل

ــــــــــــــــدِّ  َفاْجَعْلــــــــــــــــُه َرّيب    ينِ ُذْخـــــــــــــــَرًة َتنَْفـــــــــــــــُع يـــــــــــــــوَ َْم الـــــــــــــــدِّ وَ   )٨٨٥(  ينِ ِخْدَمــــــــــــــــًة لِل

ِب  ــــــــــــــــــــالَّ ــــــــــــــــــــ الطُّ ْعَرشِ ــــــــــــــــــــــاِب   )٨٨٦(  َوُعْمــــــــــــــــــــَدًة ِملَ ًة ِألَْعــــــــــــــــــــــُنيِ اْألَْحَب ــــــــــــــــــــــرَّ   َوُق

ــــــــــــُه َدَواَمــــــــــــاَواْحلَ   )٨٨٧(  َأْخــــــــــــــــتُِم اْلَكَالَمــــــــــــــــا بَِفْضــــــــــــــــِل َريبِّ  ــــــــــــْكُر َل   ْمــــــــــــُد َوالشُّ

ـــــــــــــ َـــــــــــــَدا مَّ ُث ـــــــــــــَالُم َأ ـــــــــــــَالُة َوالسَّ ـــــــــــــــأَ  ءِ َيـــــــــــــــابِ ْ اْألَ  َعـــــــــــــــَىل ِخَتـــــــــــــــامِ   )٨٨٨(  الصَّ   َداْمحَ

ــــــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــــــــــــــــــْحبِِه اْلِكــــــــــــــــــــــــَرامِ  ِ   ْســــــــــــــــــــَالمِ ْإلِ ُمْهَتــــــــــــــــــــٍد إَِىل ا َوُكــــــــــــــــــــلِّ   )٨٨٩(  َوآ

يدعو الناظم يف آخر نظمه بأن جيعل اهللا عز وجل هذا النظم خدمة 

للدين، ومن أجل املقامات مقام خدمة الدين، وكذلك دعى بأن تكون ذخرة 
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د به ما ُيتدين به، تنفعه يوم الدين، وهذا جناس ت ام؛ الدين يف األول املرا

ء د به اجلزا   .والدين يف الثانية املرا

ءينِ يوَ َْم الدِّ    .؛ يعني يوم اجلزا

؛ يعني جيعله اهللا عمدة ملعرش الطالب املتفقهني يف هذا َوُعْمَدةً : قال

  .املذهب احلنبيل، وكذلك جاء يدعو أن جيعله اهللا قرة ألعني األحباب

  : ثم قال

ــــــــــــُه َدَواَمــــــــــــاَواْحلَ   )٨٨٧(  َأْخــــــــــــــــتُِم اْلَكَالَمــــــــــــــــا َفْضــــــــــــــــِل َريبِّ بِ  ــــــــــــْكُر َل   ْمــــــــــــُد َوالشُّ

يعني أختم الكالم بفضل اهللا سبحانه وتعاىل فإنه املتفضل واملتكرم عىل 

  .الناظم بإمتام النظم، وهو املتفضل واملتكرم علينا بإمتام رشح هذا النظم

ْكرُ َواْحلَ  د؛ هللا سبحانه وْمُد َوالشُّ   .تعاىل شكًرا يدوم دواًما إىل األ

ـــــــــــــ َـــــــــــــَدا مَّ ُث ـــــــــــــَالُم َأ ـــــــــــــَالُة َوالسَّ ـــــــــــــــأَ  ءِ َيـــــــــــــــابِ ْ َعـــــــــــــــَىل ِخَتـــــــــــــــاِم اْألَ   )٨٨٨(  الصَّ   َداْمحَ

  : عليه الصالة والسالم، ثم دعا بالصالة والسالم لآلل والصحب، فقال

ــــــــــــــــــــــــِه َوَصــــــــــــــــــــــــْحبِِه اْلِكــــــــــــــــــــــــَرامِ  ِ   ْســــــــــــــــــــَالمِ ْإلِ ُمْهَتــــــــــــــــــــٍد إَِىل ا َوُكــــــــــــــــــــلِّ   )٨٨٩(  َوآ

وهبذا نكون بفضٍل من اهللا عز وجل قد أمتمنا رشح هذا النظم اجليل يف 

الفقه احلنبيل وكان ختامه يف ليلة السابع والعرشين من شهر رمضان املبارك يف 

  .مسجد النبي صىل اهللا عليه وسلم

نه  ونسأل اهللا عز وجل أن يكون هذا الرشح مقبوًال عنده، وموجًبا لرضوا

  .ومغفرته
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ه وصحبه أمجعنيوصىل اهللا   . وسلم عىل نبينا حممد، وعىل آ


